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In deze vierde (en voor dit seizoen laatste) nieuwsbrief: Korte terugblik op het seizoen – Ontwikkelingen in Zweden
De Nieuwsbrief online: via de Nieuwsbrief-pagina op de website (https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html)
Of direct als online PDF.
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief (eind maart) is het veegseizoen in Zweden gesloten. De ijsclubs
hebben hun markeringen van het ijs gehaald, de banen worden niet langer onderhouden.
Er wordt nog wel her en der geschaatst, met name in de ochtend als het ijs nog goed is, maar het ijs wordt snel minder
betrouwbaar.

Terugblik

Winter 20/21 was voor het schaatsen op natuurijs in Zweden niet om over naar huis te schrijven. Weliswaar hadden
de Zweden veel meer schaatsdagen dan de halve week ijspret die we in Nederland mochten beleven, maar de koude
periodes wisselden regelmatig af met dooi en op de meest ongewenste momenten was er een overdaad aan sneeuw.
Het negatieve reisadvies dat de gehele winter gold, en het verbod op evenementen in Zweden zelf, zorgde ervoor dat
slechts weinig Nederlanders in Zweden hebben geschaatst. Alle grotere evenemnten werden afgelast.
De lente is nu aangebroken, tijd voor wandelen, fietsen en kanoën.

IJspoëzie. Foto: Christian Andersson

Ontwikkelingen

De afgelopen twee jaar waren minder gunstig voor buitenlandse schaatsers in Zweden. Het seizoen 19/20 was veel
te warm, seizoen 20/21 leed onder een reisverbod.
Dat zorgt voor een aantal ontwikkelingen (niet allemaal even concreet of ‘hard’):
 Eerder in het seizoen meldde ik al dat het STF-hostel Vandrarhem Falun, vlak bij dé opstapplek van Runn,
gesloten wordt. Daarmee is vooral voor schaatsers zonder auto het verblijf in Falun minder eenvoudig
geworden. NatuurijsZweden gaat op zoek naar alternatieven. (Nb: voor schaatsers mét (huur-)auto zijn er
gelukkig ruim voldoende alternatieven, zoals bijvoorbeeld het gunstig gelegen bungalowpark Sjösidan
(voorheen framby Udde).)
 Het enthousiasme bij sommige gerenommeerde schaatsplekken lijkt een beetje af te nemen. Zowel voor Runn,
Vika als Sigtunna geldt dat het schaatsvuur nog wel brandt, maar niet meer zo fel als in eerdere jaren. Omdat al
het organisatie- en veegwerk door vrijwilligers wordt gedaan is te hopen dat er (her-)nieuw enthousiasme
ontstaat.

 Meer sneeuw en warmte. Waar Nederlandser al tijden lang gewend zijn aan slechts af en toe een strenge
winter, lijken de afgelopen winters in Zweden steeds iets onvoorspelbaarder te worden. Regelmatig dooi, en
teveel sneeuw. Hoe zal dit zich de komende jaren ontwikkelen?
 De informatievoorziening rond de schaatsplekken verbetert maar mondjesmaat. Hoewel er steeds meer
schaatsplekken in Zweden bijkomen (zie hierna), blijft de informatie daarover matig. Steeds meer ijsclubs
gebruiken een website of social media om het bestaan van een geveegde baan te melden, maar het up-to-date
houden van de informatie laat vaak wat te wensen over. Dus; heeft u kennissen, vrienden, familie,
zakenpartners of bekenden die ’s winters vrijwilliger zijn bij een ijsclub, of werken bij de gemeente of een
sponsor van de ijsclub: roep hen op om de informatieverstrekking rond de baan te verbeteren. Dat is niet
alleen belangrijk voor buitenlandse bezoekers, maar ook voor alle Zweedse schaatsers die niet direct uit hun
raam de staat van de baan kunnen zien!
 Positief is de ontwikkeling van het aantal schaatsplekken in Zweden. Op steeds meer plekken worden banen
geveegd. De kaart met geveegde banen neemt elk jaar in lengte toe. De banen zelf zijn wisselen van 2-3
kilometer tot meer dan 10 km lang. Ook het komende seizoen zal de overzichtskaart met schaatsplekken
regelmatig bijgewerkt worden.
Als de omstandigheden volgend jaar een beetje ‘normaal’ zijn, belooft het vanaf november/december 2022 een
goed schaatsseizoen te worden!
Van winter naar zomer.
Bij Human by Nature, de schaatsenverhuurders bij Runn (Framby Udde / Sjösidan), is de winter voorbij. Maar de
verhuur stopt niet: vanaf nu zijn sups en kano's te huur. https://www.sjosidanfalun.se/human-by-nature/
Deze foto van de verhuurlocatie symboliseert fraai de overgang: van schaatsen en langlaufen naar het suppen.
(beeldjes: www.FrozenSteel.nl) https://www.frozensteel.nl/steel.html

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit seizoen.
NatuurijsZweden is met (zomer-)reces
)reces en weer terug bij de start van het nieuwe schaatsseizoen (oktober 202
2021).
Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Volg NatuurijsZweden
tuurijsZweden op Facebook en Twitter

Eerdere nieuwsbrieven: (https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html)
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mai
mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst?
verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieu
nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl

Sponsors

NatuurijsZweden is een not-for-profit,
profit, min of meer uit de hand gelopen, hobby.
Om de kosten in de hand te houden, hebben een paar sponsoren zich bereid verklaard om NatuurijsZweden de
komende jaren te ondersteunen.
Hoofdsponsor:

OutdoorXL - OutdoorXL in Barendrecht is dé outdoorspecialist van Nederland. In de winkel
van 8000m2 (naast de IKEA) kun je terecht voor outdoor, wintersport, kamperen en natuurlijk
schaatsen.
Zo vind je bij OutdoorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, klapschaatse
klapschaatsen en
meer. Kom langs of bekijk het aanbod op outdoorxl.nl (http://outdoorxl.nl/)

Sponsoren:

RunnWinterWeek – Deze organisatie heeft nauwelijks meer een introductie nodig. Niet
alleen organiseren zij elk jaar de Runn Winter Week, maar tevens vormen zij de spil tussen
de vele betrokkenen die zorgen dat er elk jaar de langste (en breedste) natuurijs
natuurijsbaan ter
wereld geveegd wordt op Runn, bij Falun en Borlänge. (http://www.runnwinterweek.se/)
Dala Active Skaters – De schaatsclub van Falun en Borlänge. Zij organiseren elke zaterdagochtend
een techniekles plus
us een korte toertocht over Runn. Daarnaast is DAS
DAS-schaatser
schaatser Christian
Andersson de hofleverancier van prachtige foto’s voor NatuurijsZweden.

