
 

 
 
 
Nieuwsbrief 1920 - nr 1   
 
De schaatsbanen zijn geopend, in Zweden treft men voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. In deze eerste van circa 6 
nieuwsbrieven dit seizoen: Waar kun je schaatsen in Zweden? - De eerste schaatskalender - Website geactualiseerd - Wat 
maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek? – Sigtuna en Stockholm - Korting op de overnachtingsprijs – Buffelen - Schaatsen 
in de Kerstvakantie? 
 
Waar in Zweden kun je schaatsen? 
In Zweden ligt tussen eind december en eind maart overal 
ijs. Maar er ligt vanaf begin/half januari ook overal sneeuw. 
Dat wil zeggen dat je kunt schaatsen op geveegde banen óf 
op vers ijs. 
Voor schaatsen op vers ijs heb je een gids nodig. Dat ijs is te 
onbetrouwbaar om er zelf, zonder gids, op te gaan 
schaatsen. Boek een tocht met een gids. ICEguide en 
Stockholm Adventures zijn de grote aanbieders. (http://iceguide.se - 

https://www.stockholmadventures.com) 
 
Geveegde banen vind je op vele plekken. Zie de kaart met 
schaatsplekken in Zweden. 
(https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/index.html) 
 
Sommige ijsverenigingen zijn actiever dan anderen. De 
website NatuurijsZweden besteedt niet voor niets de meeste 
aandacht aan Runn (bij Falun) – de langste en beste 
geveegde baan van Europa – en aan Sigtuna:  goed geveegd 
en heel goed bereikbaar, vlak bij Stockholm. 
 

 
Schaatskalender 
De verschillende schaatsactiviteiten staan in onderstaande schaatskalender. (https://natuurijszweden.nl/schaatsen/kalender.html)  
Op de website wordt deze schaatskalender gedurende het seizoen aangevuld. 
 
Runn Winter Week 7 - 22 feb 
Tijdens de Runn Winter Week is het altijd wat gezelliger op het ijs van Runn (Falun). Verwacht geen Weissensee-
drukte, maar er worden verschillende activiteiten georganiseerd, en er komen wat meer buitenlanders op het ijs.  
Zorg dat je op tijd boekt. 
 
Vrijdag 7 februari - Skate4Air Daylight Challenge - Samen met olympisch kampioen Jochem 
Uytdehaage schaatsen van zonsopgang tot zonsondergang op het Zweedse Runn meer. Hoeveel 
kilometer schaats jij?  
Skate4AIR wil mensen met taaislijmziekte een normaal leven geven. Er zijn 75 plekken beschikbaar 
dus schrijf je snel in. (https://www.skate4air.nl) 

zaterdag 15 & zondag 16 februari - Runn Hockey Cup: Ijshockey competitie op natuurijs  
maandag 17 februari - Runnloppet: 50 of 100km. Een mooie kennismaking met het harde zweedse ijs en een goede 
voorbereiding op de 200km toertocht van woensdag 19 februari (https://www.runnwinterweek.se/runnloppet.html) 
woensdag 19 februari - Runn 200k: De Alternatieve Elfstedentocht van Zweden. Op deze dag wordt het ijs speciaal 
geprepareerd voor de lange afstandrijders. Schaats 200km op het beste ijs van Zweden. (https://www.runnwinterweek.se/runn200.html) 
vrijdag 21 februari - Runn100km: 100km tegen de elementen. Genieten van de rust en de natuur en toch afzien.  
zaterdag 22 februari - Programma nog niet bekend. (https://www.runnwinterweek.se/runn100.html) 
RunnWinterWeek.se (https://www.runnwinterweek.se/nieuws) 



December - maart 
In de Stockholm archipel en omgeving: Geheel verzorgde Schaatstochten. 1, 2 of 3 dagen met 
zonder gids. Zowel open inschrijving als privé
En: stockholmadventures.com (onder andere: 3 Day Swedish Skating Adventure)
(https://www.stockholmadventures.com) 
1 of 2-daagse schaatstochten met gids bij 
Van 8 januari tot 13 maart: Schaatsdagtocht met gids in 
Zelf schaatsen op één van de vele geveegde banen in Zweden. Zie het overzicht van
(https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/index.html) 
 
De grotere toertochten 
vrij 7 febr - Skate4Air Daylight Challenge
zat 15 febr - Siljanskrinnet Orsa/Mora. (
zat 15 febr - Sigtunarannet 25 of 50 km. Sigtuna / Stockholm
maan 17 febr - Runnloppet 50 of 100km. Runn / Falun
woens 19 febr - Runn 200k De Alternatieve Elfstedentocht van Zweden. 
Falun (https://www.runnwinterweek.se/runn200.html) 
vrij 21 febr - Runn100km Runn / Falun (
Vrij 21 febr - Lulea diverse afstanden (https://schaatsenlulea.nl/informatie

 
Elke vrijdag vanaf 3 januari 
Nordic Skate door OutsideFalun. Schaatsen rondom Falun onder begel
Deze gidsen kunnen je ook begeleiden bij ijsklimmen en sneeuwwandelingen.
Meer info: OutsideFalun.se (http://outsidefalun.se/english/index.html

 
Elke zaterdag vanaf 11 januari 
Schaatstochten onder begeleiding. Vanaf het eerste weekend in januari organiseert de lokale 
schaatsclub Dala Active Skaters iedere zaterdag een tocht op Runn (Falun) onder begeleiding. Direct 
hieraan voorafgaand voor de liefhebbers een techniektraining. Deelname i
pieren aan de Halsingarbrygen (noordzijde van Runn). (
 
December 
Vanaf 28/12 - Intro to Ice skating (dagtocht met gids voor beginnende schaatsers). Omgeving Stockholm. Dagelijks 
behalve dinsdagen en woensdagen. Meer 
Vanaf zaterdag 28/12 - A day on the ice
Dinsdag 31/12 - Sylvesterskrinnet. Omgeving Orsa/Mora. 
Vanaf eind december: dagelijks zelf schaatsen op de kleinere en ondiepere meren van midden
 
Januari 
Zie ook de onder december genoemde schaatsmogelijkheden.
Elke vrijdag en zaterdag: toertocht onder begeleiding. Omgeving Runn/Falun. Zie hierboven
Vanaf zaterdag 4/1 - Fire and Ice (schaatsen op een met kaarsen verlichte natuurijsbaan). Omgeving Stockholm. Elke 
zaterdag. Meer info: Iceguide.se. (http://iceguide.se

Vanaf 8/1 - Schaatsdagtocht met gids. omgeving Björkfors. Meer info:
Vanaf 11/1 - Zelf-gids avontuur (dagtocht schaatsen mbv aanwijzingen en kaart). Omgeving Stockholm. Dagelijks. 
Meer info: Iceguide.se. (http://iceguide.se) 
zat 11/1 - Pa Isen Mora. Familiedag op het ijs van Mora. 
zat 18/1 - Pa Isen Orsa. Familiedag op het ijs van Orsa. 
25/1 tot 3/2 - 10-daagse schaatsreis InBalans. Omgeving Or
(https://www.inbalansalkmaar.nl/html/defaultX.asp?id=9) 
zat 25/1 - Zornskrinnet. Familiedag op het ijs van Morsa (Saxviken). 
zat 25/1 - Clinic Sigtuna - uit een wak komen. Aansluitend korte toertocht. Meer info:
Vanaf vrijdag 31/1 - 3-daags Zweeds schaatsavontuur
info: Iceguide.se (http://iceguide.se) 
Dagelijks: Zelf schaatsen op één van de vele geveegde banen in Zweden. Zie het overzicht van
Zweden. (https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/index.html

 

In de Stockholm archipel en omgeving: Geheel verzorgde Schaatstochten. 1, 2 of 3 dagen met 
zonder gids. Zowel open inschrijving als privé-tochten. Meer info: Iceguide.se (http://iceguide.se) 

(onder andere: 3 Day Swedish Skating Adventure) 

bij Stockholm door The Green Trails (https://www.thegreentrails.com/ice

Van 8 januari tot 13 maart: Schaatsdagtocht met gids in Björkfors. Dagelijks. (http://www.schaatsen-in

Zelf schaatsen op één van de vele geveegde banen in Zweden. Zie het overzicht van schaatsplekken in Zweden

Skate4Air Daylight Challenge Runn / Falun (https://www.skate4air.nl) 
(https://idrottonline.se/SFOrsa-MoraSkating-Skridsko/Nederlands) 

25 of 50 km. Sigtuna / Stockholm (http://sigtunarannet.se/nl/) 
50 of 100km. Runn / Falun (https://www.runnwinterweek.se/runnloppet.html) 
De Alternatieve Elfstedentocht van Zweden. Runn / 

(https://www.runnwinterweek.se/runn100.html) 
https://schaatsenlulea.nl/informatie-toertocht/) 

door OutsideFalun. Schaatsen rondom Falun onder begeleiding van een gids. 
Deze gidsen kunnen je ook begeleiden bij ijsklimmen en sneeuwwandelingen. 

sidefalun.se/english/index.html) 

Schaatstochten onder begeleiding. Vanaf het eerste weekend in januari organiseert de lokale 
e zaterdag een tocht op Runn (Falun) onder begeleiding. Direct 

hieraan voorafgaand voor de liefhebbers een techniektraining. Deelname is gratis. Verzamelen bij de 
pieren aan de Halsingarbrygen (noordzijde van Runn). (https://natuurijszweden.nl/schaatsen/das.html) 

(dagtocht met gids voor beginnende schaatsers). Omgeving Stockholm. Dagelijks 
behalve dinsdagen en woensdagen. Meer info: Iceguide.se. (http://iceguide.se) 

A day on the ice (dagtocht met gids). Omgeving Stockholm. Elke zaterdag. 
Sylvesterskrinnet. Omgeving Orsa/Mora. Orsa Mora skating. (https://idrottonline.se/SFOrsa

Vanaf eind december: dagelijks zelf schaatsen op de kleinere en ondiepere meren van midden

mber genoemde schaatsmogelijkheden. 
Elke vrijdag en zaterdag: toertocht onder begeleiding. Omgeving Runn/Falun. Zie hierboven 

(schaatsen op een met kaarsen verlichte natuurijsbaan). Omgeving Stockholm. Elke 
http://iceguide.se) 

met gids. omgeving Björkfors. Meer info: SchaatseninZweden. (
(dagtocht schaatsen mbv aanwijzingen en kaart). Omgeving Stockholm. Dagelijks. 

Pa Isen Mora. Familiedag op het ijs van Mora. Orsa Mora skating. (https://idrottonline.se/SFOrsa

Pa Isen Orsa. Familiedag op het ijs van Orsa. Orsa Mora skating (https://idrottonline.se/SFOrsa

daagse schaatsreis InBalans. Omgeving Orsa/Mora. Meer info: InBalans 

. Familiedag op het ijs van Morsa (Saxviken).  Orsa Mora skating 
uit een wak komen. Aansluitend korte toertocht. Meer info: Sigtunarannet

daags Zweeds schaatsavontuur (met gids). Omgeving Stockholm. Elke vrijdag

jks: Zelf schaatsen op één van de vele geveegde banen in Zweden. Zie het overzicht van
ttps://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/index.html) 

In de Stockholm archipel en omgeving: Geheel verzorgde Schaatstochten. 1, 2 of 3 dagen met of 

https://www.thegreentrails.com/ice-skating-sweden) 
in-zweden.nl) 

schaatsplekken in Zweden. 

Schaatstochten onder begeleiding. Vanaf het eerste weekend in januari organiseert de lokale 
e zaterdag een tocht op Runn (Falun) onder begeleiding. Direct 

s gratis. Verzamelen bij de 

(dagtocht met gids voor beginnende schaatsers). Omgeving Stockholm. Dagelijks 

(dagtocht met gids). Omgeving Stockholm. Elke zaterdag. Iceguide.se. 
https://idrottonline.se/SFOrsa-MoraSkating-Skridsko/Nederlands) 

Vanaf eind december: dagelijks zelf schaatsen op de kleinere en ondiepere meren van midden- tot Noord Zweden. 

 
(schaatsen op een met kaarsen verlichte natuurijsbaan). Omgeving Stockholm. Elke 

. (http://www.schaatsen-in-zweden.nl) 
(dagtocht schaatsen mbv aanwijzingen en kaart). Omgeving Stockholm. Dagelijks. 

https://idrottonline.se/SFOrsa-MoraSkating-Skridsko/Nederlands) 
https://idrottonline.se/SFOrsa-MoraSkating-Skridsko/Nederlands) 

Sigtunarannet (http://sigtunarannet.se/nl/) 
(met gids). Omgeving Stockholm. Elke vrijdag-zondag. Meer 

jks: Zelf schaatsen op één van de vele geveegde banen in Zweden. Zie het overzicht van schaatsplekken in 



Februari 
Zie ook de onder december en januari genoemde schaatsmogelijkheden. 
Elke vrijdag en zaterdag: toertocht onder begeleiding. Omgeving Runn/Falun. Zie hierboven 
Elke zaterdagmiddag: Fire and Ice. (schaatsen op een verlichte natuurijsbaan). Omgeving Stockholm. Zie hierboven 
(http://iceguide.se) 
Elke zaterdag: A day on the ice (dagtocht met gids). Omgeving Stockholm. Zie hierboven (http://iceguide.se) 
Elke vrijdag-zondag: 3-daags Zweeds schaatsavontuur (met gids). Omgeving Stockholm. Zie hierboven (http://iceguide.se) 
zat 1/2 - Pa Isen Orsa. Familiedag op het ijs van Orsa.  Orsa Mora skating (https://idrottonline.se/SFOrsa-MoraSkating-Skridsko/Nederlands) 
zat 1/2 - Clici Sigtuna - Uitrusting en materiaal. Aansluitend korte toertocht. Meer info: Sigtunarannet 
(http://sigtunarannet.se/nl/) 
Vrij 7/2 - Skate4Air. Daylightchallenge. Runn/Falun. Zie boven. 
zat 8/2 - Pa Isen Mora. Familiedag op het ijs van Mora (Saxviken). Orsa Mora skating (https://idrottonline.se/SFOrsa-MoraSkating-

Skridsko/Nederlands) 
zat 8/2 - Clinic Sigtuna - schaatstechniek. Aansluitend korte toertocht. Meer info: Sigtunarannet (http://sigtunarannet.se/nl/) 
zat 15/2 - Sigtunarannet 25 of 50 km. Sigtuna / Stockholm (http://sigtunarannet.se/nl/) 
maan 17/2 - Runnloppet 50 of 100km. Runn / Falun (https://www.runnwinterweek.se/runnloppet.html) 
woens 19/2 - Runn 200k De Alternatieve Elfstedentocht van Zweden. Runn / Falun (https://www.runnwinterweek.se/runn200.html) 
vrij 21/2 - Runn100km Runn / Falun (https://www.runnwinterweek.se/runn100.html) 
Vrij 21/2 - Lulea diverse afstanden (https://schaatsenlulea.nl/informatie-toertocht/) 
Dagelijks: Zelf schaatsen op één van de vele geveegde banen in Zweden. Zie het overzicht van schaatsplekken in 
Zweden. 
 
Maart 
Zie de onder december, januari en februari genoemde schaatsmogelijkheden. 
Intro to iceskating (omgeving Stockholm) tot 15/3 
A day on the ice (omgeving Stockholm) tot 7/3 
Fire and ice (omgeving Stockholm) tot 7/3 
Zelf-gids avontuur (omgeving Stockholm) tot 15/2 
Zaterdagse toertocht met Dala Active Skaters (Runn/Falun) tot zolang het ijs het toelaat: eind maart 
Dagelijks tot zolang het ijs het toelaat: Zelf schaatsen op één van de vele geveegde banen in Zweden. Zie het overzicht 
van schaatsplekken in Zweden. (https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/index.html) 
 
Schoolvakanties 
De Nederlandse schoolvakanties dit seizoen: 
Kerstvakantie: 21 dec – 5 jan 
Voorjaarsvakantie Noord: 15 feb – 23 feb 
Voorjaarsvakantie Midden en Zuid: 22 feb – 1 mrt 
  
De Zweedse schoolvakanties dit seizoen: 
Kerstvakantie 21 dec – 5 jan 
Wintervakantie. Midden Zweden (o.a. Dalarna): 11 feb – 
15 feb 
Wintervakantie. Zuid Zweden: 18 feb – 22 feb 
Wintervakantie. Stockholm: 25 feb – 1 mr 
Wintervakantie. Noord Zweden: 4 mrt - 8 mrt 
 
 
Website geactualiseerd 
De afgelopen weken is de website geactualiseerd. Alle informatie die je nodig hebt om zelf een schaatsreis naar Zweden 
te regelen, handig en snel bij elkaar. 
Veel voorpret-foto’s. Vier foto-albums vol met foto’s van verschillende fotografen, maar vooral van onze hofleverancier 
Christian Andersson. 
Op vele plekken op de site een korte video om te zien hoe het schaatsen in Zweden is.  
En om de informatie nog gemakkelijker te vinden:  veel-gestelde-vragen (FAQs). (https://natuurijszweden.nl/vragen/index.html) 
NB: zie je de nieuwe website niet direct op je scherm, klik dan op de ververs-knop van je browser. 
 



Runn: de beste schaatsplek 
Wat maakt het meer Runn bij Falun tot zo’n unieke 
lokatie? Als je het de (Nederlandse) bezoekers 
vraagt, komen dezelfde pluspunten steeds terug: 
De natuur. Weliswaar zijn er geen imposante bergen 
rondom het meer, maar het meer heeft heel veel 
eilandjes en uithoeken, waardoor je zeer afwisselend 
schaatst, terwijl het toch ook heel wijds is. 
De rust. Er zijn geen grote wegen of vliegvelden in de 
buurt. Er zijn geen hordes toeristen, en de Zweden 
zelf gaan vooral langlaufen. Op het ijs is het echt heel 
rustig. Zelfs tijdens de Runn Winter Week, zelfs 
tijdens een stralend weekeinde, zelfs bij de grote 
toertochten: een paar minuten schaatsen en het 
meer is weer bijna verlaten. Buiten deze momenten 
heb je het ijs grotendeels voor jezelf: een enkele 
ijsvisser, een groepje andere schaatsers, een enkele 
vader of moeder met kinderwagen, meer kom je niet tegen. 
Het ijs. Nergens wordt er zo veel en zo vaak het ijs geveegd als op Runn. Zelfs de ijsmeesters van andere Zweedse 
schaatslokaties geven toe dat Runn-Is, de ijsvereniging van Falun, het beste werk aflevert. Door de breedte van de 
geveegde banen zijn er weinig scheuren. Door de lengte van de baan (tot 50 km) rijdt je niet hetzelfde rondje vele malen. 
Daarnaast zorgen de vele kleinere zijtakjes (door particulieren geveegd) ervoor dat je ook lekker een tijd kunt 
avonturieren. 
De bereikbaarheid. Het lijkt zo ver weg, Zweden. Maar het is juist zo goed bereikbaar. Vooral de korte vlucht en de 
aansluitende intercitytrein zijn populair. Maar steeds meer schaatsers pakken de auto.  
Een dagje wat anders. Een dag de enkels en de rug rust geven. Falun is een gezellig stadje met musea, winkels, goede 
koffieplekken (Zweden zijn nog grotere koffieliefhebbers dan Nederlanders). In het nabijgelegen Borlänge staat het 
toekomst-museum: een speciale aanrader voor kinderen.  
Wat luier? In Borlänge zit een wellness-center met daarnaast een tropisch zwemparadijs. 
Wintersporten. Zweden zijn buitenmensen, en dat merk je aan de voorzieningen. Direct bij Falun een kleine skihelling, 
tussen Borlänge en Falun in, een flink aantal pistes. Een skischans in Falun zelf en overal langlauf-loipes en prachtige 
wandelpaden. Als je het STF hostel uitloopt zit je binnen een paar minuten in een prachtig afwisselend bos. Met wat 
sneeuw echt een winterwonderland. 
 
En Falun kent uitstekende accommodatie: Het STF Hostel Falun Vandrarhem ligt een paar honderd meter van het ijs, is 
gezellig, goed verzorgd, goed bereikbaar met OV en laag geprijsd (2-, 3- en 4- persoonskamers). Het bungalowpark 
framby Udde is meer geschikt voor hen die met een auto zijn. Geriefelijke bungalows direct aan het ijs. En voor hen 
die liever een hotel nemen: in het centrum van Falun is ruime keuze. Naar het ijs is een trip van 15 minuten met het 
OV (plus 10 minuten lopen) of 15 minuten met een auto. 
 

 

Sigtuna en Stockholm 
Sigtuna (spreek uit: Síkhtuna) is een klein (7000 inwoners) maar zeer 
levendig stadje. Heel dicht bij Stockholm gelegen. 
Sigtuna is de oudste stad van Zweden en ruim 1000 jaar oud. Veel historie 
is bewaard gebleven in het stadje, en het is tegenwoordig een echte 
toeristentrekker. 
Daardoor zijn de voorzieningen opmerkelijk goed voor zo’n klein stadje (zie 
ook bij ‘praktische info’ hieronder). 
 
De veelal historische huizen in Sigtuna liggen allemaal op loopafstand. 
Binnen een ruim kwartier ben je van de ene kant van het stadje naar de 
andere kant gelopen. Bijna alle huizen zijn van hout, in veel verschillende 
kleuren. In combinatie met de sneeuw geeft dat een vriendelijke uitstraling. 
 



Voor schaatsers heeft Sigtuna een paar goede pluspunten: het ligt heel dicht bij het vliegveld Arlanda (je bent er zo); 
het ligt direct aan het water (en dus ijs), en de vele meren zijn allemaal met elkaar verbonden (met soms een klein 
stukje klunen); het ligt dicht bij Stockholm (voor een dagje wat anders) en het heeft verschillende conferentieoorden 
en daarmee flink wat accommodatie. 
 
Bij Sigtuna wordt jaarlijks een baan van zo’n 25 km geveegd (en bijgehouden). Vlak naast deze baan, op Garnsviken, 
ligt – vaak al weken eerder- een baan van 10 km. De baan van Garnsviken is wat beschutter, heeft vaak beter ijs en 
loopt ook nog eens door een vogelreservaat (hoewel daar ’s winters meestal niet zo heel van te merken is). 
Iets verder weg wordt er ruim 10 km baan geveegd bij Knivsta (15 km N van Sigtuna) en bij Uppsala. 
Verder kent het meer Malaren op steeds meer plekken een baan, zoals bij Västerås. 
 
Voor de organisatie van de Sigtunarännet zijn de overnachtingsmogelijkheden binnen Sigtuna perfect. Sigtuna kent 
een groot aantal conferentieoorden met veel kamers. Hoe groot de toeloop op de rännet ook is, overnachten is geen 
probleem. 
Let wel: sommige conferentieoorden zijn vooral gericht op zakelijke gebruikers en zijn in het weekeinde niet geopend. 
Tijdens het weekeinde van de Sigtunarännet zijn ze wel open, maar als je in een ander weekend komt, kan het 
gebeuren dat je moet uitwijken naar andere accommodatie. 
 
Hotell Kristina 
Hotell Kristina is een voormalige school/internaat. Twee van de gebouwen zijn veranderd in een kunst-hotel met grote 
ecologische ambities. Door de ongedwongen sfeer en de zeer vriendelijke medewerkers zul je je er snel thuis voelen. 
Hotell Kristina ligt uitermate centraal in Sigtuna. Vanaf de bushalte is het 10 minuten lopen over de stoep of 5 
minuten door het parkje. Naar de schaatsopstapplek is 2 minuten verder. Als je de andere kant op loopt, ben je na 10 
minuten bij de opstapplek van Garnsviken. 
 

 
 
Het hotel is van alle gemakken voorzien en heeft dan ook een sauna voor na het schaatsen (even van te voren 
melden). 
Vlak om de hoek (100 mtr) staat een sporthal en zwembad. Vanuit de receptie rechtsom het hotel.Omdat Hotell 
Kristina graag schaatsers ontvangt, krijgen lezers van NatuurijsZweden 10% korting. Zie de website voor meer 
informatie (https://bit.ly/2DRHDbE) 
 
Andere accommodatiemogelijkheden. In volgorde van iets verder weg van het centrum / opstapplek voor het 
schaatsen, naar het centrum toe: 
Kämpasten, direct aan het meer gelegen, prachtig uitzicht. Meer informatie: https://www.kampasten.se/en.  
Het hostel STF Sigtuna Vandrarhem. Meer basic, maar veel waar voor je geld. Ook iets verder uit centrum gelegen. 
Meer informatie: https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-sigtuna-vandrarhem/.    
Sigtunastiftelsen. Een zeer imposant gebouw met veel (wat ouder) Zweeds design. Meer informatie: 
https://sigtunastiftelsen.se/en/ 
Bij 32rum&kök (alleen de naam al ;-) kreeg ik het gevoel van een oude Engelse film. Gezellig, direct aan het meer 
gelegen, bij de haven, uitermate relaxte sfeer. Meer info:  http://32rok.se/ 
Stora Brännbo is een conferentieoord ingericht met zeer veel modern design. Een heel ruimtelijk gebouw. Meer info: 
https://storabrannbo.se/en/ 
Sigtunahöjden is ook een conferentieoord, en heeft als extra niet alleen een ontbijtzaal met uitzicht op het meer, 
maar ook vanuit de jacuzzi kijk je uit over het meer. Luxe na een dagje schaatsen over datzelfde meer. Meer info: 
https://sigtunahojden.se/en/ 



Sigtuna Stadshotell is ongetwijfeld het meest luxe onderkomen in Sigtuna. Midden in het centrum, 2 minuten lopen 
van de schaatsopstapplek (de webcam hangt aan het huis van de buren), uitzicht op het meer, 5 sterren (het kleinste 
5-sterren hotel van Zweden. Meer info: https://www.sigtunastadshotell.se/en/ 
 
In de centrale winkelstraat (50 mtr van het busstation) vind je Sigtuna Sport Uteliv. Een kleine winkel maar met een 
groot assortiment. Hier kun je (zweedse) schaatsen huren. Eventueel inclusief stokken. Als je in een drukkere periode 
gaat (voorjaarsvakantie / rond de Sigtunarännet) reserveer dan je huurschaatsen op tijd. Meer info en 
contactgegevens: HIER. (http://sigtunasport.se) 
 
Stockholm 
Stockholm is een historische en gezellige stad. Veel schaatsers combineren hun schaatsreis met één of meer stdasdagen. 
Vooral vanuit Sigtuna is dat uitstekend te doen. 
Maar Stockholm ligt ook temidden van heel veel water/ijs. Vanuit Stockholm organiseren verschillende organisaties 
schaatstochten (met gids). De grootsten zijn:  ICEguide en Stockholm Adventures  (http://iceguide.se - https://www.stockholmadventures.com) 
En bij de juiste weersomstandigheden (stevige vorst en geen sneeuw), kun je eind februari zelfs ín Stockholm schaatsen! 
 
 
Korting op de overnachtingsprijs 
Ook dit hele seizoen weer 15% korting op de overnachtingsprijs van het STF Hostel Falun Vandrarhem 
(de ideale uitvalsbasis voor het schaatsen) voor de lezers van NatuurijsZweden. De kleine letters: de 
korting geldt alleen voor de overnachtingsprijs, gebruik bij het informeren/boeken de code: NLFW03  
Alle info: STF Hostel Vandrarhem (https://natuurijszweden.nl/verblijf/stf%20vandrarhem.html) 
In Sigtuna krijg je 10% korting bij Hotel Kristina. Perfect gelegen op loopafstand van het opstappunt op 
Malaren, maar ook op loopafstand van het opstandpunt van Garnsviken. 
Gebruik bij het informeren/boeken de code: NLFW03. Alle info: Hotel Kristina (https://www.hotellkristina.se/en) 
 
 
Buffelen 
Een goede voorbereiding .... 
Om je alvast in de juiste conditie te brengen organiseert OutdoorXL in samenwerking met Duosport enkele 
buffelavonden: lekker doorschaatsen. 
De data: 
Donderdag 14 november | 20.00 | Buffelavond Schaatsbaan Dordrecht 
Zondag 8 december | 20.00 | Buffelavond Schaatsbaan Rotterdam 
Zondag 15 december | 20.00 | Buffelavond Schaatsbaan Rotterdam 
Zondag 5 januari | 20.00 | Buffelavond Schaatsbaan Rotterdam 
Zondag 19 januari | 20.00 | Buffelavond Schaatsbaan Rotterdam 
Zondag 2 februari | 20.00 | Buffelavond Schaatsbaan Rotterdam 
Zondag 16 februari | 20.00 | Buffelavond Schaatsbaan Rotterdam 
Deelname is gratis. Je betaalt alleen de toegang tot de ijsbaan. 
 
 
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. Op 
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 g
moet zijn: de meren in Zweden worden gevoed door r
plekken. Alle veiligheidswaarschuwingen
(https://natuurijszweden.nl/ijs/veiligheid.html) 
 
Vanuit Stockholm kun je onder begeleiding van een gids vanaf 
techniektraining erbij). Zie hierboven bij de Schaatskalender.
  
Volg NatuurijsZweden op Facebook en op 
(https://twitter.com/natuurijszweden) (https://twitter.com/natuurijszweden)
  
En mocht het nu allemaal extreem tegenzitten (wat ijsdikte betreft): Falun is geen straf om te zijn tijdens je vakantie ;
Het is een gezellig stadje, er zijn verschillende musea (waaronder een oude kopermijn) en je kunt er prachtig wandelen in 
fraaie natuur. Daarnaast zijn er verschillende andere kleine stadjes in de buurt, en ook een dagje Stockholm is (bijvoorbeeld
per trein) goed te doen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                       

 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar 
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als 
 
De nieuwsbrieven en website bieden u alle informatie over het schaatsen op Runn. Onze contactpersonen in Falun 
houden ons dagelijks op de hoogte van de (ijs
stand van zaken leest u  
 op de website (https://natuurijszweden.nl/ijs/actueel.html

 op de facebookpagina (facebook.com/natuurijszweden

 of door NatuurijsZweden op Twitter
 
 

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

RunnWinterWeek
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, klapschaatse
Kom langs of bekijk het
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Eind december valt er meestal nog geen sneeuw: er zijn dus geen banen geveegd. Dat betekent wel dat je extra voorzichtig 
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techniektraining erbij). Zie hierboven bij de Schaatskalender. 
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gezellig stadje, er zijn verschillende musea (waaronder een oude kopermijn) en je kunt er prachtig wandelen in 
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                                                                                                         Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter
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De nieuwsbrieven en website bieden u alle informatie over het schaatsen op Runn. Onze contactpersonen in Falun 
te van de (ijs-)omstandigheden en sturen regelmatig nieuwe foto’s. De meest actuele 
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RunnWinterWeek – Deze organisatie heeft nauwelijks meer een introductie nodig. Niet alleen 
iseren 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. (http://www.runnwinterweek.se/

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 

doorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, klapschaatse
Kom langs of bekijk het aanbod op outdoorxl.nl (http://outdoorxl.nl/) 
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8000m2 (naast de IKEA) kun je terecht voor outdoor, wintersport, kamperen en natuurlijk 

doorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, klapschaatsen en meer. 



 
 
 
 
Sponsoren: 

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. (http://iceguide.se/) 

 
 

 

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) 

 
 

Sigtunarännet – De opvolger van de beroemde Vikningarännet. Een goed georganiseerde 
toertocht op het ijs bij Sigtuna.  Dit seizoen op 17 feb 2019. (http://www.sigtunarannet.se) 
 

 
 

Dala Active Skaters – De schaatsclub van Falun en Borlänge. Zij organiseren elke zaterdagochtend een 
techniekles plus een korte toertocht over Runn. Daarnaast is DAS-schaatser Christian Andersson de 
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 4- persoonskamers. Kookgelegenheid en ontbijtbuffet. In een buitenwijk van Falun. Goed 
bereikbaar met OV. 7 minuten lopen tot op het ijs.  
15% korting op de overnachtingsprijs voor lezers van NatuurijsZweden. (https://goo.gl/qvrTuE) 

 
 

 
 


