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In deze tweede nieuwsbrief dit seizoen: Een goed gestarte winter – Het Zweedse (schaats-) klimaat
– De Multi-Merentocht (en andere schaatsreizen) – Over NatuurijsZweden - Verlaagde frequentie
Nieuwsbrieven.

Een goed gestarte winter

Dit seizoen was het in heel Zweden al vroeg in het jaar koud. Vanaf begin november werd er
geschaatst. Eind december werd er zelfs in Zuid Zweden al geschaatst.
Ondertussen is er tijdens de jaarwisseling (veel) sneeuw gevallen en dooit het her en der licht.
Desondanks krijgen de meeste ijs-verenigingen het voor elkaar om de banen te vegen. Op een
enkele plek is de baan tijdelijk dicht vanwege papsneeuw op het ijs, of over-is (dubbel-ijs).
Omdat er al flink wat ijs ligt (meer in het Noorden ligt er al 50 cm ijs, én de koude maanden nog
moeten komen, zijn de vooruitzichten voor januari, februari en maart zeer gunstig.
Op de website vindt u de actuele stand van ijszaken. https://natuurijszweden.nl/Afzet/actueel
De Facebook-pagina is nóg sneller! https://www.facebook.com/NatuurijsZweden/
Of bekijk zelf de live webcams. (natuurijszweden.nl/Afzet/webcams.html)

Het Zweedse (schaats-) klimaat
Zweden is een groot (lang) land, en heeft verschillende klimaatzones.
Voor het schaatsen heb je niet alleen water (meren) nodig, maar ook
voldoende kou en vooral zo min mogelijk sneeuw.
Globaal gezien wordt het steeds kouder als je noordelijker gaat, en
wordt het kouder als je van zeeniveau (de oostkust) naar hoger gelegen
heuvel en bergen (de grens met Noorwegen) gaat.
De aanwezigheid van veel meren zorgt dat de meeste schaatsplekken
te vinden zijn grofweg op de lijn Stockholm – Mora/Orsa.
Meer naar het Noorden komen er de laatste jaren gelukkig steeds meer
schaatsplekken bij.
Voor heel Zweden geldt: door de sneeuwval kun je vanaf januari
eigenlijk alleen schaatsen op plekken waar een baan geveegd is.Op
‘vers’ ijs schaatsen, is alleen aan te raden mét gids of iemand die lokaal
zeer deskundig / ervaren is. De omstandigheden zijn in Zweden
drastisch anders dan in Nederland, dus je kunt zeker niet vertrouwen
op je ijskennis en ervaring.
NatuurijsZweden gaat daarom alleen over de Zweedse plekken met één
of meer geveegde banen.
Zie later in deze nieuwsbrief meer over de actuele schaatscondities.
Op het kaartje zie de gemiddelde temperaturen in februari (2018).

Een overzicht van de belangrijkste schaatsgebieden vind je op de website:
(https://natuurijszweden.nl/schaatsplekken)

Voor het ijs betekenen deze klimaatzones dat er verschillen zijn tussen de schaatsgebieden:
In Dalarna (Falun en er omheen liggende gebieden) ligt er ijs vanaf december tot eind maart.
Vanaf midden januari valt er sneeuw en worden er banen geveegd.
In Sigtuna komt het ijs meestal een paar weken later, maar valt er minder sneeuw. Het seizoen
loopt tot half maart.
In de Stockholm archipel is het klimaat de hele winter door wat wisselvalliger. Een dooidag
tussendoor komt zeker voor. In dit gebied schaats je met gids op vers ijs (daar waar het op dat
moment schaatsbaar is). Je kunt ook zelf schaatsen op geveegde banen rondom Stockholm.
In verband met het vegen, begint het seizoen in Östersund ook in januari en loopt door tot eind
maart. Hetzelfde geldt voor Mora/Orsa.
Hoe meer je naar het Noorden gaat, hoe vaker je een dagje échte koude kunt hebben. Met -15° C
overdag is het echt koud schaatsen. Let bij die temperaturen op bevriezing van je (gezichts-)huid!
Winderig is Zweden gelukkig niet. Het waait er zelden harder dan windkracht 1-2. Dat betekent dat
de gevoelstemperatuur nauwelijks lager is dan de feitelijke temperatuur.
Hoe later in het jaar je gaat, hoe langer de dagen zijn. Als je eind maart gaat, heb je zo’n 8 uur
langer licht dan eind december.

De multi-merentocht (en andere schaatsreizen)
’s Ochtends naar Zweden vliegen. Direct na de koffie het ijs op (minder dan 1 uur nadat u uit het
vliegtuig stapt). Heerlijk het Mälarenmeer, Rosersbergviken, Skarven verkennen. Overnachten in
Sigtuna.
De volgende dag naar Falun. Schaatsen op Runn, Vika en Ösjön.
Vanuit Falun dagtochten naar Hofors, schaatsen op Edsken, Fullen en Grycken en naar Mora,
schaatsen op Siljan en Orsasjön .
Klinkt niet slecht, toch? In 5 dagen een groot aantal meren verkennen. Elk met een eigen geveegde
baan: genieten op veilig ijs.
NatuurijsZweden is géén boekingskantoor, géén reisbureau, géén touroperator. Maar om het u
gemakkelijk te maken, hebben we wat (veel gebruikte) voorbeeld-schaatsreizen op een rijtje
gezet. Elk voorbeeld heeft een 'stappenplan': daarmee regelt u zelf in een paar stappen uw eigen
favoriete schaatsreis.
Het stappenplan voor de multi-merentocht vindt u hier (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-multi-meren).
(Voor de multi-merentocht moet u beschikken over een (huur-)auto).

Andere voorbeelden van zelf samen te stellen schaatsreizen:
Een week(-einde) onbezorgd schaatsen op wereld's langste natuurijsbaan, 3-10 dagen
Lekker genieten van 100% veilig ijs,
overnachten in een gezellige
studentenstad(je), en heel veel dingen te
doen buiten het ijs: op 2.5 uur treinen (of
met de auto) vanaf de luchthaven van
Stockholm vindt u dé bestemming voor
schaatsers die lekker onbezorgd in de
natuur willen schaatsen.
Uitvalsbasis: Falun
Geschikt voor zowel OV-reizigers als
autorijders
Stappenplan Falun/Runn
(https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-falun)

(Lang) weekeinde schaatsen met een uitstapje naar Stockholm, 2-5 dagen
Het historische stadje Sigtuna ligt midden in een waterrijk gebied. Door de lagere ligging en dichter
bij de zee, is de sneeuwval later in het seizoen en minder hevig: Meer kans op vers, zwart ijs.
Geveegde banen vanaf circa half januari tot begin maart.
Gunstig gelegen bij het vliegveld Stockholm Arlanda (circa 30 min) en dicht bij Stockholm (circa 45
min).
Een uitstekende plek om schaatsen te combineren met een uitstapje naar Stockholm.
Auto niet noodzakelijk
Stappenplan Sigtuna (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-sigtuna)

Met gids schaatsen op ongerept ijs, 1 - 3 dagen
1 of meer dagen onbezorgd met een gids het ijs op. Elke dag een andere afstand, afhankelijk van
het ijs, het weer, de deelnemers. Alles is geregeld: schaatsen, veiligheidsuitrusting, vervoer,
overnachtingen. U hoeft alleen de reis naar Stockholm te regelen.
Uitermate geschikt voor een (lang) weekeinde er op uit. U schaatst op Zweedse kluunschaatsen.
Auto niet nodig
Stappenplan Gids (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-gids)
Een leuk artikel over Stockholm Adventures vind je hier: (https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5184561/schaatstocht)

zweden-stockholm-schaatsen-tours-joakim-malm-toerisme

Winteravontuur in de natuur: schaatsen, langlaufen, sneeuwwandelen, skiën, 2-5 dagen
Eén of meer dagen schaatsen, en ter
afwisseling een dagje langlaufen ('s avonds een
verlichte loipe), sneeuwwandelen en/of skiën.
Het kan allemaal in en rond Falun.
Uitvalsbasis: Falun. Auto(-huur) niet
noodzakelijk, maar wel handiger
NB: veel van de activiteiten voor een winterse
vakantie (langlaufen, sneeuwwandelen,
sneeuwscooter) kunnen ook op andere
locaties, bijvoorbeeld in Orsa of bij Burträsk.
Zie de informatiepagina’s bij de verschillende
lokaties: (https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/)
Stappenplan Winteravontuur
(https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-winteravontuur)

Over NatuurijsZweden
NatuurijsZweden is een not-for-profit, min of meer uit de hand gelopen, hobby.
NatuurijsZweden is géén boekingskantoor, géén reisbureau, géén touroperator.
Vanuit Amsterdam verspreiden we informatie over het schaatsen in Zweden.
Deze informatie is gebaseerd op vele jaren ervaring met het schaatsen in Zweden, en de
informatie die ons door lokale schaatsliefhebbers wordt aangereikt.
Voor alle uitingen van natuurijsZweden geldt dat alle zorg is besteed aan de samenstelling en
juistheid van de gegevens, maar dat NatuurijsZweden op geen enkele wijze verantwoordelijk kan
worden gesteld voor fouten of omissies.
Heeft u aanvullingen, verbeterpunten, suggesties? Van harte welkom via:
schaatsen@natuurijsZweden.nl

Verlaagde frequentie Nieuwsbrieven

Met de mogelijkheden van een regelmatig geactualiseerde website en de actualiteit van
Facebook en Instagram, dreigen de nieuwsbrieven wat dubbelop te worden.
Vanaf dit seizoen is de frequentie van de nieuwsbrieven 1 tot 2 keer per seizoen.
Alle informatie over het schaatsen in Zweden is – samen met een schat aan video’s en foto’s
voor de voorpret - te vinden op de website. https://natuurijszweden.nl
Extra achtergronden en anekdotes zijn terug te lezen in eerdere nieuwsbrieven.
https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven

De actuele stand van zaken is te vinden op de pagina’s met
de Schaatskalender https://natuurijszweden.nl/kalender,
de Schaatsplekken https://natuurijszweden.nl/schaatsplekken/
en de pagina Actueel https://natuurijszweden.nl/Afzet/actueel.
Real-time
time ziet u de plaatselijke situatie op de webcams. https://natuurijszweden.nl/Afzet/webcams
ttps://natuurijszweden.nl/Afzet/webcams

Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Volg NatuurijsZweden op Facebook
Eerdere nieuwsbrieven vindt u op de website (https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven)

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 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:
Stockholm Adventures - Stockholm biedt fantastische schaatsmogelijkheden. Stockholm
Adventures biedt verzorgde schaatstochten op natuurijs met een gids. Als je Stockholm
bezoekt tussen December en Maart, ga één of meer dagen op Zweedse kluunschaatsen op
vers natuurijs. (https://www.stockholmadventures.com/ice
https://www.stockholmadventures.com/ice-skating)

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. (https://goo.gl/Zqkc4b)

Dala Active Skaters – De schaatsclub van Falun en Borlänge. Zij organiseren elke
zaterdagochtend een techniekles plus een korte toertocht over Runn. Daarnaast is DAS
DASschaatser Christian Andersson de hofleverancier van prachtige ffoto’s
oto’s voor NatuurijsZweden.

