
 
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief 1415 - nr 6 

 

In deze laatste nieuwsbrief van dit seizoen: Het schaatsseizoen nog niet afgelopen, schaatsen in maanlicht, foto's 

2014/2015, data seizoen 2015/2016 

 

 

Het schaatsseizoen is nog niet afgelopen 

De banen worden niet meer onderhouden. Maar er wordt nog volop 

geschaatst op Runn. 

's Nachts vriest het nog steeds (stevig) en overdag wordt het tussen de 5 

en 10 graden. 's Ochtends is het ijs zwart en hard, 's middags wordt het 

wat zachter. 

De ijsmeesters melden: De sneeuw is helemaal weggesmolten en er kan 

dus weer overal geschaatst worden. We raden echter wel aan de nodige 

veiligheidsuitrusting mee te nemen, dwz. ijsprikkers, touw en een extra 

set droge kleren, daarnaast is het aan te raden om niet alleen te 

schaatsen. Het ijs varieert van 20 tot 40cm dikte maar er zitten ook een 

aantal open plekken die de ervaren Runn schaatsers wel kennen.  

Hoe lang deze prachtige schaatsomstandigheden stand houden, is 

helemaal afhankelijk van de weersomstandigheden: hoe lang blijft het 's nachts hard genoeg vriezen om de dooi van 

overdag goed te maken. 

Nu (alweer half maart) genieten zowel de schaatsers van Falun als de (Nederlandse) bezoekers nog van de fraaie 

omstandigheden en het heerlijke weer. Christian Andersson blijft jaloersmakende foto's sturen. 

(zie ook de site: natuurijszweden.nl/nl/foto's 2015/foto's maart 2015 ) 

 

 

Schaatsen in maanlicht 
Ik kreeg de vraag wat de beste tijd is om naar Falun te gaan als je een lange dag wilt hebben (zodat je tijd genoeg hebt 

om de 200km in daglicht te rijden).  

Komend seizoen komt de zon begin januari (2016) op om 09:05 en gaat-ie onder om 14:56. Een daglengte van 5:51 uur. 

Begin februari: op om 08:14, onder om 16:07. Een daglengte van 7:53 uur. 

Begin maart: op om 06:53 en onder om 17:25. Een daglengte van 10:31 uur. 

 

Vanwege de weerkaatsing van de 

sneeuw kan daar meestal in totaal 

circa een uur aan voldoende 

schemerlicht bij worden opgeteld. 

 

Omdat de Runn Winterweek in de 

tweede week van februari wordt 

gehouden, begint de georganiseerde 

200km tocht in het donker (om 07:00 

uur). Het eerste uur wordt er 

geschaatst op de kleine (5 km) baan. 

Deze heeft altijd enig strooilicht van de 

naastgelegen buitenwijk van Falun. 

Nadat het licht is geworden, gaat de 

tocht verder over de langere banen 

(afhankelijk van de ijscondities), om 

aan het einde van de dag weer verder 

te gaan op de kleinere baan. 



In maart heb je dus uren langere dagen dan begin januari.

Natuurlijk kun je gaan schaatsen in het donker (met een hoofdlampje op), maar dan 

zul je flink op de scheuren en hobbels in het ijs moeten letten. Als je

schaatsen, komen daar de sink-holes bij: relatief kleine ronde gaten waar het wate

door wegloopt. Te klein om doorheen te zakken, maar groot genoeg om met je schaats 

in te blijven steken. 

Maanlicht geeft (zeker in combinatie met sneeuw) vee

er gebruik van maken, ga dan in seizoen 2015/2016 aan het einde van een 

kalendermaand. Het is volle maan op 25/12, 24/1, 22/2 en 23/3.

 

Foto's 2014/2015 

Van verschillende Runn-schaatsers kreeg ik leuke en mooie foto's van

opgestuurd. De fraaiste foto's staan op de website bij elkaar. Blader er eens doorheen. 

Een klik op de foto zorgt voor een uitvergroting.

De meeste foto's zijn gemaakt door Christian Andersson. (de foto's in deze nieuwsbrief 

zijn ook van zijn hand). natuurijszweden.nl/nl/foto's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data seizoen 2015/2016 
Misschien een beetje voorbarig om - terwijl er nog volop wordt geschaatst 

jaar. Maar voor hen die strakke agenda's hebben: hi

NB: deze data zijn nog niet echt zeker! De uiteindelijke data hangen deels 

Normaal gesproken worden de toertochten vooral in de week van 8

Dat wil zeggen: de Runnskrinnet op zondag 

De Runn 200k op dinsdag 9
 
februari 

En de Runn 100k op donderdag 11 februari

 

 
De nieuwsbrief van NatuurijsZweden biedt zo'n 6 keer per jaar nieuws over het

Actueler nieuws krijgt u door onze Facebook

 

 

 
                                                                                                        

 

Met vriendelijke groet, 

Wichert van Engelen 

NatuurijsZweden.nl 
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