Nieuwsbrief 1819 - nr 3
In deze derde, extra dikke, nieuwsbrief:
Hoe schaats jij? – De multi-merentocht (en 7 andere schaatsreizen) – Ö, ö, ö, 100 eilanden van Runn – Het ijs in
december – 15 Zweedse schaatsplekken – Even voorstellen: onze sponsoren – Skate4Air daylightchallenge - Rare
jongens die Zweden
Deze nieuwsbrief als pdf: https://bit.ly/2SQy7Kq

Hoe schaats jij?
Schaatsen in Zweden wordt steeds populairder. Maar het is een breed begrip: ‘schaatsen in Zweden’. Want er zijn vele
manieren van schaatsen (met als gemeenschappelijke delers in Zweden: natuur, buiten en rust).
Welke schaatsvoorkeur heb jij?

Avontuurlijk schaatsen op vers ijs
Krakend vers ijs, weinig wind, en oneindige ijsvlaktes. Vele schaatsers genieten van het avonturieren in
Zweden. Met volledige veiligheidsbepakking, in een groep, altijd onder begeleiding van een gids. Want
het verse ijs kan, ook midden in de winter, verradelijk zijn
Als dit jouw manier van schaatsen is, dan kun je je aansluiten bij de schaatsvereniging HLSK. Regelmatig
gaan groepen van deze schaatsvereniging naar Zweden. Meer info: hlsk.nl (http://hlsk.nl/index.html)
Een alternatief is het huren van een gids of je aansluiten bij een groep met gids. Daarvoor is
ICEguide de beste optie. Deze tochten starten in Stockholm.
Meer info: Iceguide.se (http://iceguide.se/)

Lekker toeren
De meeste Nederlanders komen naar Zweden om te toeren. Lekker de hele
dag buiten, afwisselend schaatsen, mooie natuur en rust.
Dat kan volop in Zweden.
Wel zorgt de sneeuwval (normaal gesproken vanaf begin januari) ervoor dat je
geveegde banen nodig hebt. Op de kaart zie je plekken waar er wordt
geveegd. De langste (en breedste) geveegde baan vind je op Runn (bij Falun).
Tussen de 20 en 50 km geveegde baan over het hele meer. Prachtige natuur:
zowel de wijdsheid van het meer als de afwisselende doorkijkjes tussen de
eilandjes door.

Een andere schaatsers-hotspot is Sigtuna. Ook hier wordt snel en veel geveegd. Sigtuna ligt dicht bij Stockholm (en
heel dicht bij het vliegveld van Stockholm: Arlanda) en is daarmee uitstekend te bereiken.
Neem wel je eigen gezelligheid mee, want het is echt rustig op het ijs. Op een doordeweekse dag kom je zo’n 5 keer
per dag andere schaatsers tegen. In de weekeinden zijn er iets meer mensen op het ijs, maar het blijft echt heel rustig
op het ijs.
Tip: er zijn weinig georganiseerde schaatsreizen naar Zweden.
Je kunt wel lid worden van HLSK (zie boven), of van een schaatsvereniging of schaatsschool die ‘s winters met een
groep naar Zweden gaat. Zoals bijvoorbeeld InBalans uit Alkmaar: (https://www.inbalansalkmaar.nl/images/lossePdf/52.pdf)

Schaatsen als de locals
Zweden gaan niet bij het eerste ijs massaal het ijs op: Zweden is
dermate dun bevolkt dat er nooit sprake van ‘massaal’ zal zijn;
Zweden zijn eerder langlaufers danschaatser; en Zweden zijn
niet bang dat het ijs het volgende weekeinde al weg is. Het ijs
blijft immers 3 maanden liggen: kun je morgen niet schaatsen,
dan ga je toch overmorgen.
Veel Zweden zien het schaatsen als lekker buiten sporten: tussen
de middag een klein stukje. Na het werk een rondje over het
meer. Of relaxed met de kinderen: blokje hout mee in de rugzak,
worstjes en broodjes. Naar een eilandje schaatsen en heerlijk
lunchen.
Regelmatig te zien: de hond uitlaten op het ijs, of een eindje
schaatsen met de baby in de buggy of zoonlief op de slee.
Wil je ook lekker relaxed schaatsen zonder verder
gedoe: gewoon naar één van de schaatsbestemmingen
in Zweden komen, schaatsen mee, en genieten.
Zie voor een overzicht van schaatslocaties de website:
(https://bit.ly/2PFQX4Y)

Prestatietocht
Ook de meer prestatiegerichte schaatser kan in Zweden terecht.
Op verschillende data en op verschillende plaatsen worden er (langere) tochten verreden.
Bijvoorbeeld:
9 feb – Skate4Air. Schaats zo veel mogelijk kilometers in daglicht. Op het meer Runn bij Falun.
(https://www.skate4air.nl/)
15 feb – Runn110k, Toertocht op het meer Runn bij Falun (https://www.runnwinterweek.se/programma.html)
16 feb – Siljanskrinnet, 30/60 km op het meer Orsa (https://idrottonline.se/SFOrsa-MoraSkating-Skridsko/Nederlands)
17 feb – Sigtunarännet, 25/50 km op het Mälarenmeer bij Sigtuna (http://www.sigtunarannet.se/nl/)
17 feb – Runnlopet, Toertocht 50/100 km op het meer Runn bij Falun (https://www.runnwinterweek.se/programma.html)
19 feb – Runn 200k, Toertocht op het meer Runn bij Falun (https://www.runnwinterweek.se/programma.html)
21 feb – Runn 100k, Toertocht op het meer Runn bij Falun (https://www.runnwinterweek.se/programma.html)
22 feb – Toertocht Luleå, 10/200 km in de haven van Luleå (https://schaatsenlulea.nl/informatie-toertocht/)
23 feb – Runnskrinnet, 30/60/90 km op het meer Runn bij Falun (https://www.runnwinterweek.se/programma.html)
Zie de schaatskalender op de website voor nog veel meer informatie. (https://bit.ly/2EkWmMS)

De multi-merentocht (en 7 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://bit.ly/2Gwk5wD).
Andere voorbeelden:
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 (https://bit.ly/2EAXEo2)
(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 (maar ook een iets korter seizoen).
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 (https://bit.ly/2SOVSmd)
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 (https://bit.ly/2BofN4w)

Runn Winter Week met georganiseerde 100k of 200k toertocht, 3-10 dagen
Plan uw schaatsreis gedurende de Runn Winter Week en rij mee met de georganiseerde 100 of 200k toertochten.
Naast (of voor) de toertochten: lekker zelf onbezorgd schaatsen over 100% veilig ijs. Op Runn, bij Falun wordt de
langste natuurijsbaan ter wereld geveegd (en goed onderhouden).
Kies voor een gezellig sporthostel vlak bij het ijs, een bungalow aan het ijs, of een hotel in het centrum van het stadje.
Uitvalsbasis: Falun
Geschikt voor zowel OV-reizigers als autorijders
Stappenplan (https://bit.ly/2GhrIXC)
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
Stappenplan (https://bit.ly/2S5moru)
100 of 200 kilometer buffelen, 3-4 dagen
Op verschillende plekken in Zweden wordt jaarlijks een langere toertocht georganiseerd. Altijd over een geveegde
baan. Meestal ruim 5 km lang, soms langer (tot wel 30 km). Verwacht geen grote groepen schaatsers. Ook tijdens deze
langere tochten is het rustig op het ijs.
Kies tussen Sigtuna vlak bij Stockholm, Falun met zijn uitstekende banen of schaatsen op zee-ijs in het hoge Noorden
van Zweden (Luleå). Auto(-huur) niet noodzakelijk, afhankelijk van gekozen bestemming
Stappenplan (https://bit.ly/2Bpr30B)
Dagje avonturieren vanuit Stockholm, 2-4 dagen
Als je in Stockholm bent, kun je op verschillende geveegde banen in de omgeving terecht. In één pakket huur je een
stel schaatsen, een lunchpakket met rugzak en krijg je een kaart en aanwijzingen voor de beste schaatsplekken op dat
moment. Je schaatst uitsluitend op veilig ijs, maar je bent wél je eigen gids.
Auto(-huur) niet nodig
Stappenplan (https://bit.ly/2UNYVgr)

Ö, ö, ö, 100 eilanden van Runn

Schaatsen op Runn is zo bijzonder omdat het telkens
een afwisseling is tussen de weidsheid van een groot
meer, en de afwisseling van kleine eilandjes. (ö is
Zweeds voor ‘eiland’)
Runn ligt op 107 meter boven zeeniveau, is maar liefst
2
68 km groot, heeft een gemiddelde diepte van 8.3 m
en is op het diepste punt 32 m diep. Het is een
stuwmeer en de heuveltoppen vormen meer dan 100
eilandjes.
Sommige eilandjes zijn niet groter dan een enkele
boom, anderen moet je echt omheen schaatsen. Een
aantal is voorzien van een picknickplek (met een
vuurplaats om je broodje met worst te roosteren),
anderen hebben een paar recreatiewoningen.
Vanaf februari, als het ijs echt dik is, zie je heel soms
een auto over het ijs van/naar een eiland rijden. Dat is
heel wat makkelijker bevoorraden van je tweede
woning, dan met een bootje!
Zeker vijf gebieden binnen Runn zijn tot natuurreservaat bestempeld: de natuur kan daar zijn gang gaan. Zo loopt
de ‘rode’ baan rond de eilanden Hjärtlack, Hellmansö, Krögarholmen, Dejstolen, Orrholmen, Koön en Roxnäs Udde
(een schiereiland, ook onderdeel van het natuurreservaat).
Langs de gele baan kom je (naast een heleboel eilandjes zonder naam) tegen: Tjuvön, Storna Risö, Lilla Risö (storna
= groot, lilla = klein), Lilla Fagerö (ietsje verderop), Jungfruholmarna, Lilla Björno, Storna Björno, Björnungarna, Lilla
Melpad, Uddnas ö, Stabergs ö, en Lillön.

Vlak voor Storsund kom je opnieuw langs een
eilandengroep die tot natuurreservaat zijn
gemaakt. Na Hinsnorsön leidt de ‘groene’ baan
je langs Tyskö, Nästö en Prästö (Zweden zijn
echt dol op umlauten ;-)
Als je Tyskö passeert rond lunchtijd, heb je
grote kans een groepje langlaufers of schaatsen
te zien picknicken.
Bij Hästnäsholmen draai je de kaap rond en kom
je bij Storsund. Als je daar de landtong
overkluunt (of ongeveer een kilometer de weg
volgt) kom je bij het kleinere meer Ösjön,
hetgeen letterlijk vertaald betekent: eilandmeer (sjön = meer). Je begrijpt: ook daar
ettelijke eilandjes.
Dit maakt het schaatsen op Runn zo bijzonder: het uitzicht is elke minuut anders.

Het ijs in december
De winter kent in Zweden een goede start. Halverwege november kon er geschaatst worden, op de hoger gelegen of
noordelijke meertjes. Het heeft afgelopen weken gesneeuwd, waardoor een aantal van de kleinere meren moeilijker te
beschaatsen zijn. Niet alleen is de laag sneeuw soms te dik om doorheen te gaan; het ijs is nog niet overal betrouwbaar
genoeg om zonder zicht (sneeuw!) er over heen te gaan.
Ondertussen (medio december) liggen ook de grotere meren – waaronder Runn – bijna dicht. Het wordt deze nachten
snel dikker, maar op dit moment is het nog niet sterk genoeg.
De weersvoorspellingen zijn weliswaar koud, maar ook veel sneeuw. Het is dus nog even afwachten.
Uitspraken over schaatsbaar ijs tijdens de kerstperiode zijn moeilijk te doen.

De Zweden zijn optimistisch, maar over schaatsen op Runn of bij Sigtuna, valt op dit moment nog niet veel te zeggen.
De meest actuele stand vind je op de website (https://natuurijszweden.nl/ijs/actueel.html) of op onze Facebook-pagina
(https://www.facebook.com/NatuurijsZweden).
Bekijk de live webcams, en je kunt van dag tot dag zien hoe het er voor staat. (https://natuurijszweden.nl/Afzet/webcams.html)
Als je gaat schaatsen waar nog geen banen zijn geveegd: wees extra voorzichtig. De meren in Zweden worden gevoed
door riviertjes en kennen dus zwakke plekken. Alle veiligheidswaarschuwingen zijn dus van kracht: nooit alleen
schaatsen, veiligheidsuitrusting mee, etcetera. (https://natuurijszweden.nl/ijs/veiligheid.html)

15 schaatsplekken
De website van NatuurijsZweden concentreert zich op de 2 schaatswalhalla’s van Zweden: Falun/Borlänge en Sigtuna.
Maar op veel meer plekken wordt het ijs geveegd en bijgehouden (of worden tochten over vers ijs met een gids
georganiseerd).
Van het uiterste Noorden (Luleå) tot ten Zuuiden van Stockholm (Linköping): ijs genoeg!
Op de website hebben we een flink aantal bestemmingen bij elkaar gezet. (https://bit.ly/2EyfbNQ)

Even voorstellen: onze Sponsoren
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 verklaard om NatuurijsZweden de
komende jaren te ondersteunen.
Als hoofdsponsor treden op:
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) natuurijsbaan ter wereld geveegd
wordt op Runn, bij Falun en Borlänge.
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, klapschaatsen en meer. Kom
langs of bekijk het aanbod op outdoorxl.nl (http://outdoorxl.nl/)
Als sponsoren treden op:
ICEguide - 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.
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.
Sigtunarännet – De opvolger van de beroemde Vikningarännet. Een goed georganiseerde toertocht op het
ijs bij Sigtuna. Dit seizoen op 17 feb 2019.

Dala Active Skaters – De schaatsclub van Falun en Borlänge. Zij organiseren elke zaterdagochtend een
techniekles plus een korte toertocht over Runn. DAS-schaatser Christian Andersson is hofleverancier van
prachtige foto’s voor NatuurijsZweden.
STF Hostel Vandrarhem Falun – Dé hotspot voor schaatsers in Falun. Een gezellig hostel met 1-, 2-, 3- of 4persoonskamers. Kookgelegenheid en ontbijtbuffet. In een buitenwijk van Falun. Goed bereikbaar met OV.
7 minuten lopen tot op het ijs.

Skate4Air Daylight Challenge

Zaterdag 9 februari kun je deelnemen aan de prestatie/sponsortocht van
Skate4Air: de Daylight Challenge. Hoeveel kilometers rij jij van zonsopkomst tot
zonsondergang? Skate4Air omschrijft het als volgt: “Ben je op zoek naar een
(nieuwe) sportieve uitdaging, wil je een echte strijd tegen de elementen (kou,
tijd, jezelf) aangaan, gecombineerd met buitenactiviteiten, dan is dit je kans.
Wij dagen je uit om mee te gaan.
Ga voor de Zweedse beleving en ga back to basic op zaterdag 9 februari
2019. Voor dit evenement zijn er een beperkt aantal startplaatsen
beschikbaar, dus zorg dat je erbij bent en schrijf je snel in!”
Samen met ambassadeur Jochem Uytdehaage en instructeurs van Duosport
rij je geen kleine slingerrondjes, maar grote ronden met nauwelijks scheuren
in het ijs. Alle deelnemers finishen tegelijk bij zonsondergang. Rondom het
schaatsen wordt een programma met Zweedse activiteiten georganiseerd.
Je kunt je inschrijven mét of zonder vervoer en mét of zonder Skate4Airkledingpakket. Daarnaast moet je sponsorgeld voor het goede doel bij
elkaar halen.
Lees meer op de site van Skate4Air. (https://www.skate4air.nl/daylight-challenge)

Rare jongens die Zweden

‘s Lands wijs, ’s lands eer. Geen betere plek om een land en de bevolking
te leren kennen dan in een lokale supermarkt. Daar leer je veel van de
plaatselijke gewoontes.
Tijdens mijn schaatstrip liep ik ’s avonds vanaf het hostel aan de
Vandrarvägen (de wandelweg) naar de supermarkt een kwartiertje
verderop. Lekker koud, een vers pak sneeuw.
De Zweden zijn gewend aan buiten wonen. Ook in een stadje als Falun, zijn
de meeste tuinhekken gemaakt van dunne boomstammetjes. Vernuftig
schuin gezet perken ze het erf af.
Direct bij binnenkomst van de supermarkt valt natuurlijk het
meest voor de hand liggende aan Zweden op: Knäckebröd.
In (hele) grote verpakkingen en helemaal droog, zodat je het
maandenlang goed kunt houden. Handig als je in een
buitenplaats ingesneeuwd raakt. Het overkomt de gemiddelde
Zweed eigenlijk nooit meer, maar het knäckebröd is gebleven.

Dat het in grote verpakkingen moet, blijkt ook wel uit de ‘Goudse’
kaas.
Nu zijn de blokken kaas in Nederland ook stevig, maar hier is elke
pretentie dat de kaas ooit onderdeel geweest is van een ronde - op
een plank te drogen liggende – kaas, voorgoed weggelaten. Dit zijn
echt hompen kaas.

Zoetekauwen zijn de Zweden ook wel. Bij de koffie
komt er vaak een koekje of gebakje op tafel. En als de
Zweed die zelf gaat bakken (ingesneeuwd!), dan ook
maar gelijk in het groot. De margarine om de
traditionele kaneelbolussen mee te bakken, gaat dan
ook in stevige porties tegelijk.
(De boter en de margarine voor op tafel gaan
trouwens ook in 500 grams verpakkingen. Twee maal
zo groot als in Nederland).
En niet alleen voor zichzelf denken de Zweden groot. De winters zijn
lang, en ook de koolmezen raken gedurende langere periodes
ingesneeuwd. Je zorgt daarom als Zweed dan ook dat je een paar
vetbollen in huis hebt. En het vogelvoer voor de koolmezen koop je
gelijk maar in een grote zak: 20 kilo tegelijk (gewoon in de
supermarkt).

En dan komen we bij een gewoonte die normaal gesproken als rariteit bij Nederlanders wordt genoemd: het prakken
van je eten. Nederlanders zijn berucht om hun stamppotten: alles bij elkaar en volledig fijngestampt.
De Zweden doen het iets subtieler, maar de combinaties zijn vervolgens des te vreemder. Kaas kun je fijnmalen tot
het een pasta is (bijvoorbeeld zoals onze smeerkazen). De Zweden hebben dergelijke smeerkazen in handige tubes
gestopt. Dan kun je, zonder enig bestek vies te maken, je knäckebröd beleggen met kaas.
En dat je vervolgens kleine kaviaarbolletjes tot smeerkaviaar kunt verwerken is nog enigzins te begrijpen. Maar
ham/kaas smeersel; blauwschimmelkaas-smeersel;
groene paprika-smeersel? Of kreeft-smeersel? De
Zweden zijn er dol op: schappen vol.

Misschien is het niet helemaal eerlijk; ik ben zelf een
zoetekauw. Gelukkig zijn de Zweden ook dol op zoetigheid.
Hun chocolade-koekjes zijn niet een beetje populair; ze zijn
niet aan te slepen.

De licht-alcoholische cider staat in Zweden opvallend vaker in het
schap. En de variant met aardbei, en vooral de variant met peer is
niet te versmaden.

Maar de lekkerste Zweedse specialiteit is bosbessensap. Alleen al de
schrijfwijze van de naam is zo prachtig Zweeds: blåbärssoppa.
Een smoothie van alleen blauwe bosbessen. Iets dikkig gemaakt
door wat toegevoegd zetmeel. Helemaal lekker als ie verwarmd is.
Zeker als de blåbärssoppa als zopie (van de koek
koek-en-) op het ijs
wordt verkocht: Ik kan haast niet wachten tot mijn volgende
schaatsreis.

Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter

Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen
Nieuwsbrief nr 1 met daarin: De eerste schaatskalenders - Nieuwe website - Wat maakt Runn tot zo’n goede
schaatsplek? - 15% korting op de overnachtingsprijs -Schaatsen in de Kerstvakantie? -Vijftig
Vijftig tinten ijs.
ij
(https://bit.ly/2Gkik5w)
Nieuwsbrief nr 2 met daarin: Buiten de stad overnachten -Kluunschaatsen of Noren? -Sigtuna
Sigtuna en Sigtunarännet Buffelavond met presentatie
sentatie ‘Schaatsen in Zweden’ - 12 maal een echte (winter-)Zweed - Schaatsbeeldjes
(https://bit.ly/2CgCF7x)
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst?
verzendlijst? Stuur een (lege
(lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl

