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In deze eerste nieuwsbrief dit seizoen: Aarzelende seizoensstart - De eerste (voorlopige) schaatskalender –Veranderingen 
Falun en Runn – Georganiseerde schaatsreizen - Schaatsen in de Kerstvakantie? 
 
Aarzelende seizoensstart 
Het afgelopen winterseizoen met – door coronabeperkingen – bijna 
geen buitendlandse gasten en weinig mogelijkheden om op het ijs 
samen te komen, lijkt enige aarzeling bij de ijsclubs te hebben 
veroorzaakt. Voor veel schaatsgebieden geldt dat er nog niet besloten 
is of en wanneer de toertochten en andere activiteiten worden 
georganiseerd. 
In het algemeen geldt dat het vegen normaal zal doorgaan, maar de 
meeste ijsclubs hebben vrijwilligers met een relatief hoge leeftijd en er 
is weinig instroom van nieuwe, jonge, baanvegers. 
Op de site vind je ruim 20 schaatsplekken in Zweden, maar bij 
sommige plekken is de informatie nog niet helemaal up-to-date. 
Lopende het seizoen zal extra informatie worden geplaatst. 
 
Voorlopige schaatskalender 
Het aantal geplande) schaatsevenementen is nog niet erg groot. De al 
bekende activiteiten staan in de schaatskalender. 
(https://natuurijszweden.nl/kalender)  
U vindt er een aantal kortere en langere toertochten, schaatsdagen op 
het ijs en de data van georganiseerde reizen/tochten. 
Op de website wordt de schaatskalender gedurende het seizoen 
geactualiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranderingen Falun en Runn 
Het meer Runn bij Falun is al jarenlang de meest populaire schaatsplek van Zweden (verwacht echter geen grote groepen 
mensen, maar wel lekker rustig in de weidse natuur schaatsen). 
Vooral voor schaatsers die niet met de auto willen/kunnen, maar op het openbaar vervoer zijn aangewezen, was Falun 
een uitstekend bereikbare plek. Met name de ligging van het hostel op 10 busminuten van het centrum en 6 loopminuten 
van het ijs was ideaal. 
Helaas is het hostel afgelopen jaar gestopt. De eigenaar heeft de grond verkocht voor woningbouw. 
Daarmee is Falun niet direct een matige schaatsplek geworden, maar het is nu iets meer improviseren. 
Wat gebleven is, is het schitterende bungalowpark bij de Framby Udde, direct aan het ijs. Een prachtige plek, midden in 
het bos en met de auto goed bereikbaar. Voor OV-reizigers ligt de Framby Udde iets ongunstiger: 15-20 minuten lopen 
tot/vanaf de bushalte. De dichtst bijzijnde supermarkt circa 30 minuten lopen. 



In het centrum van Falun kun je verschillende hotels en ook een hostel vinden. Door het riviertje dat dwars door Falun 
stroomt, kun je echter niet vlak bij het centrum op het ijs stappen. De opstapplekken zijn 10-15 minuten rijden van het 
centrum, of 15 minuten met de bus en daarna nog 8 minuten lopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een andere verandering – nog niet definitief – is het niet doorgaan van de Runn Winter Week. Deze periode half februari 
met extra veel ijs-activiteiten, toertochten en extra gezelligheid is al jarenlang een belangrijke reden voor Nederlandse 
schaatsers om hun schaatsvakantie in Falun door te brengen. 
Dit jaar hebben de gemeentes Borlänge en Falun de subsidie voor de organisatie van de RWW niet gecontinueerd. Het 
lijkt er op dat er dit seizoen geen RWW zal zijn. 
Runn-Is, de ijsorganisatie met vrijwilligers die de banen vegen, blijft wél functioneren. Hoeveel banen (en hoelang) er 
zullen worden geveegd is echter op dit moment nog niet bekend. 
 
 
Georganiseerde schaatsreizen 
NatuurijsZweden is al vele jaren dé vraagbaak voor schaatsers die in Zweden willen gaan schaatsen. 
Maar NatuurijsZweden is géén reisbureau of boekingskantoor. Geïnteresseerde schaatsen moesten altijd zelf hun reis 
samenstellen. 
De laatste paar jaar neemt het het aantal aanbieders van georganiseerde reizen toe. Wel zo prettig als je (al) het geregel 
graag aan een ander overlaat. 
Na het annuleren van alle reizen afgelopen seizoen wordt een enkele reis dit jaar niet aangeboden, maar er zijn nog wel 
wat mogelijkheden over: 
 Voor de toertochten in Luleå worden speciale schaatsreizen georganiseerd. (https://schaatsenlulea.nl) 
 Schaatsen met een gids kan volledig verzorgd vanaf Stockholm met StockholmAdventures. U hoeft alleen uw 

vlucht naar Stockholm te regelen. (https://www.stockholmadventures.com/ice-skating/)  
The Green Trails biedt 1-3 daagse tochten met een gids vanuit Stockholm aan. (https://www.thegreentrails.com/ice-skating-sweden/). 
Vervoer naar en verblijf in Stockholm moet u zelf regelen. 

 Schaatsschool InBalans organiseert ook dit jaar een schaatsbusreis naar Orsa (21-30 januari).  
(https://www.inbalansalkmaar.nl/vakantie/schaatsreis-2020/306/) (nb: de site van InBalans toont nu nog alleen de reis van vorig jaar.) 

 Als deelnemer aan de Skate4Air Daylightchallenge wordt alles voor u geregeld voor een onvergetelijke 
toer/prestatietocht op het zee-ijs van Luleå.  (https://www.skate4air.nl/evenement/skate4air-daylight-challenge-2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schaatsen in de kerstvakantie 
Een terugkerende vraag: kan er in de 
kerstvakantie geschaatst worden?  
Tja, het blijft natuurijs! Er zijn geen garanties, 
maar er valt wel iets over te zeggen: 
  
Normaal gesproken kan er eind december 
geschaatst worden bij Falun. Als het niet op het 
meer Runn zelf is (een groot meer), dan wel op 
één van de vele kleinere meren in de buurt. 
Stora Vällan (5 km van Falun) zijn de schaatsers 
van de lokale schaatsclub Dala Active Skaters
snel te vinden. 
(https://natuurijszweden.nl/schaatsen/dala%20active%20skaters.html

Dit meer ligt als eerste dicht omdat het wat 
hoger ligt. 
Eind december valt er meestal nog geen sneeuw: er zijn dus geen banen geveegd. 
moet zijn: de meren in Zweden worden gevoed door r
plekken. Schaats uitsluitend met een gids (of local die weet wat ie doet) op niet
veiligheidswaarschuwingen zijn van kracht: nooit alleen schaatsen, veilig
(https://natuurijszweden.nl/ijs/veiligheid.html) 
 
Meer naar het Noorden zijn de banen meestal vanaf begin december geveegd. Wat verder reizen, maar eerder op veilig ijs.
 
Vanuit Stockholm kun je onder begeleiding van een gids vanaf 
techniektraining erbij). Zie hiervoor bij de Schaatskalender.
  
Volg NatuurijsZweden op Facebook en op 
(https://facebook.com/natuurijszweden) (https://twitter.com/natuurijszweden

  
En mocht het nu allemaal extreem tegenzitten (wat ijsdikte betreft): 
tijdens je vakantie ;-)  
Veel stadjes kennen één of meer musea
natuur. Vanuit veel plekken is een dagje Stockholm 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                       

 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail 
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar 
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar 
 
Eerdere nieuwsbrieven vindt u op de website
De nieuwsbrieven en website bieden u informatie over het schaatsen in Zweden
houden ons op de hoogte van de (ijs-)omstandigheden en sturen regelmatig nieuwe foto’s. 
De meest actuele stand van zaken leest u 
 op de website (https://natuurijszweden.nl/Afzet/actueel

 op de facebookpagina (facebook.com/natuurijszweden

 of door NatuurijsZweden op Twitter
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Sponsors 
NatuurijsZweden is een not-for-profit, min of meer uit de hand gelopen, hobby.
Om de kosten in de hand te houden, hebben een paar sponsoren zich bereid 
ondersteunen. 
 
Hoofdsponsor: 

 
OutdoorXL - OutdoorXL in Barendrecht is dé outdoorspecialist van Nederland. In de winkel van 
8000m2 (naast de IKEA) kun je terech
schaatsen.  
Zo vind je bij OutdoorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, klapschaatse
Kom langs of bekijk het
 
 
 

 
Sponsoren: 

Stockholm Adventures
Adventures biedt verzorgde schaatstochten op natuurijs met een gids. Als je Stockholm 
tussen December en Maart, ga één of meer 
natuurijs. (https://www.stockholmadventures.com/ice

 
 
 

Hotel Kristinna – Dé uitvalsbasis voor het schaatsen bij Sigtuna. Een prettig hotel in het centrum 
van Sigtuna, slechts een paar honderd meter van de schaatsopstapplek. 10% korting voor lezers 
van NatuurijsZweden. 
 
 
 
Dala Active Skaters
zaterdagochtend een techniekles plus een korte toertocht over Runn. Daarnaast is DAS
Christian Andersson de hofleverancier van prachtige foto’s voor NatuurijsZweden.
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