
 

 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 1920 - nr 2   
 
In deze tweede, extra dikke, nieuwsbrief van dit seizoen: Nieuwsbrief in nieuwe vorm – Hoe schaats jij? - Sigtuna en Sigtunarännet - 
Buffelavond met presentatie - De multi-merentocht (en 7 andere schaatsreizen) - Het ijs in december - 18 Zweedse schaatsplekken - 
Skate4Air daylightchallenge – Schaatsbeeldjes - 12 maal een echte (winter-)Zweed  
 
 

Nieuwsbrief in nieuwe vorm 
De hoeveelheid e-mail-spam neemt nog steeds toe, en de internet-providers nemen gelukkig steeds meer maatregelen. 
Dat betekent wél dat deze Nieuwsbrief steeds vaker u als lezer niet bereikt: de Nieuwsbrief is te groot en/of er staan (teveel) doorklik-
linkjes in. 
Vanaf nu staat de volledige nieuwsbrief op de website. Gebruik deze doorklik-link: 
https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201920%20-%20nr%202.pdf 
of surf zelf naar de website (www.NatuurijsZweden.nl) / startpagina / nieuwsbrieven. 
In de volledige online-nieuwsbrief nog veel meer informatie en veel meer voorpret-foto’s! 
  

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 (https://hlsk.nl) 
 
Een alternatief (en eenvoudiger te regelen) 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. Zie ook de schaatskalender voor een overzicht van beschikbare data. 
(https://natuurijszweden.nl/schaatsen/kalender.html) 
 
Meer info: Iceguide.se (http://iceguide.se/)  

 
Een prachtige promo-video: https://youtu.be/0bN3O708SQ4 
 
 

  



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 
waar er wordt geveegd. De langste (en breedste) geveegde baan vind je op Runn (bij Falun). Tussen de 20 en 50 km geveegde baa
het hele meer. Prachtige natuur: zowel de wijdsheid van het meer als de afwisselende 
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.
Zie voor een overzicht van de verschillende schaatslocaties in Zweden de 
 
Tip: er zijn weinig georganiseerde schaatsreizen naar Zweden. 
Naar Umeå / Tavelsjö worden (door een Zweeds reisbureau) verzorgde schaatsreizen 
Je kunt lid worden van HLSK (zie boven), of van een schaatsvereniging of schaatsschool die ‘s winters met een groep naar Zwed
Zoals InBalans uit Alkmaar: (https://www.inbalansalkmaar.nl/html/defaultX.asp?id=9
 

Schaatsen als de locals 
Zweden gaan niet bij het eerste ijs massaal het ijs op: Z
bevolkt dat er nooit sprake van ‘massaal’ zal zijn; Zweden zijn eerder 
langlaufers dan schaatsers; 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
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

Prestatietocht 
Ook de meer prestatiegerichte schaatser kan in Zweden terecht.
Op verschillende data en op verschillende plaatsen worden er (langere) tochten verreden.
Zoals de DaylightChallenge van Skate4Air (volgeboekt)
Verschillende toertochten op het meer Runn (https://www.runnwinterweek.se/programma.html
Verschillende toertochten op het meer Orsa (https://idrottonline.se/SFOrsa
De Sigtunarännet op het Mälarenmeer bij Sigtuna (
De Toertocht Luleå, 10/200 km in de haven van Luleå
Of de Tavelsjörännet bij Umeå / Tavelsjö (http://77.53.122.237/isbana/index.aspx
 
Zie de schaatskalender op de website voor nog veel meer informatie. (
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Sigtuna en Sigtunarännet 
Halverwege Uppsala en Stockholm, op de route van de – helaas niet meer bestaande – Vikingarännet, ligt de schaatsers-hotspot 
Sigtuna. 
 

 
 
Historisch stadje 
Sigtuna is één van de oudste stadjes van Zweden. Het is een klein stadje (minder dan 10.000 inwoners), toeristisch (het wordt wel 
het Marken van Zweden genoemd), dicht bij het centrum van Stockholm (drie kwartier per auto), en vlak bij het vliegveld 
Stockholm/Arlanda (20 minuten met de auto, 30 minuten per bus die elk uur gaat). 
 
 
Het ijs 

Voor schaatsers is het mooiste aan Sigtuna dat er elk 
jaar bij sneeuwval een aantal banen door de gemeente 
geveegd wordt. Een tocht van 30-40 kilometer is 
daarmee mogelijk. 
Bij voldoende vorst wordt er een lange baan geveegd 
op Sigtunafjärden. U kunt midden in het dorpje 
opstappen. De webcam op de website is gericht op dit 
opstappunt. 
10 minuten lopen naar het Noorden ligt Garnsviken dat 
veel eerder dicht ligt. Daar wordt een baan geveegd 
van circa 8 km lengte (het verste gedeelte loopt door 
een vogelnatuurreservaat). 
Sigtuna ligt midden in een zeer waterrijk gebied. De 
sneeuw valt – zo vlak bij Stockholm – meestal later dan 
elders in Zweden. Dat wil zeggen dat je meer kans hebt 
op onbesneeuwd ijs. 
(Als er geen baan geveegd is: uitsluitend schaatsen 

samen met een gids of met locals die het ijs en de omstandigheden goed kennen!) 
 
 
 
Accommodatie en koek-en-zopie 
Sigtuna heeft verschillende AirBnB’s, hotels en een STF 
hostel. Een bungalowpark is echter alleen op 25 km 
afstand (richting Stockholm). 
De schaatsopstapplek is midden in het stadje (het 
stadspark). 
Aan het ijs is er geen koek-en-zopie (op sommige 
weekeind-dagen gaat Våfflan Hamnkrog och Bar open), 
maar aan en rond de Stora Gatan (200 meter vanaf het 
ijs) vind je veel cafés, konditori en bakkers. 
 
10% korting Hotel Kristina 
Voor de lezers van deze nieuwsbrief en van de website 
heeft NatuurijsZweden een goede aanbieding weten te 
regelen bij het zeer gunstig gelegen hotel Kristina (600 
meter van de schaatsopstapplek). 
Gebruik bij het reserveren/boeken de code NLFW03 en 
u krijgt 10% korting. 



De Sigtunarännet 
Op 15 februari 2020 organiseert de locale schaatsclub de Sigtunarännet: “Een 
schaatstoertocht op het Mälarenmeer met start en finish in Sigtuna. De toertocht 
vindt plaats op goed onderhouden natuurijs. Grote gedeelten van de baan worden 
gedurende de gehele winter geveegd, maar de afstand kan altijd verschillen 
vanwege de weersomstandigheden. Sigtunarännet kent vier verschillende 
onderdelen: De Volledige Afstand (50 km), de Halve Afstand (25 km) de Ice Cross 
Challenge (4km) en het onderdeel Schatzoeken (ca. 2 km). Het is voornamelijk een 
toertocht voor liefhebbers maar er is ook een wedstrijdklasse onder auspicien van 
de Zweedse Schaatsbond.” 

(bron: de website van de Sigtunarännet (http://sigtunarannet.se/nl/) 
 
 
Falun en/of  Sigtuna 
Voor schaatsers die goed natuurijs willen opzoeken zijn er nu veel bestemmingen in Zweden beschikbaar. In het hoge Noorden Luleå 
en Piteå, in het Noorden Östersund, Umeå/Tavelsjö en Fjällnäs, en meer in het midden (Dalarna) onder andere Orsa, Edsken, Säter, 
Öje, Hedemora, Floda, Uppsala, Norrviken en Stockholm. 
Zie de website voor een overzicht: (https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/index.html) 
Omdat Falun en Sigtuna uitstekend te bereiken zijn, een schaatsreis daar naartoe eenvoudig zelf te regelen is en omdat er ter plaatse 
echt werk wordt gemaakt van het vegen van (lange) banen, besteedt NatuurijsZweden vooral aandacht aan het schaatsen op het 
meer Runn bij Falun en op Sigtunafjärden bij Sigtuna. 
 
Wat zijn de opvallenste verschillen tussen deze twee locaties? 

 Falun is een (studenten-)stadje. Sigtuna is vele malen kleiner, is meer toeristisch en ligt niet zo ver van Stockholm. 
 Falun is vanaf het vliegveld Arlanda van Stockholm snel te bereiken met een rechtstreekse intercity, of met een kleine 3 uur 

(huurauto) rijden.  
Sigtuna ligt bijna direct naast het vliegveld. Er gaat elk uur een 
rechtstreekse bus (30 min), of je rijdt het in 20 minuten met de 
auto. 

 Falun heeft een bungalowpark (Framby Udde) en een hostel (STF 
Vandrarhem) vlak bij het ijs. Het bungalowpark is goed bereikbaar 
met de auto, het hostel ook heel goed met het OV. 
Sigtuna heeft ook een STF hostel (iets minder dicht bij het ijs), en 
enkele hotels, waaronder het zeer gunstig gelegen hotel Kristiana. 
Sigtuna heeft geen bungalowpark. 

 In Falun krijg je als lezer van NatuurijsZweden 15% korting op de 
overnachtingsprijs bij het hostel STF Falun Vandrarhem. In Sigtuna 
krijg je 10% korting bij hotel Kristiana. Meld de code NLFW03 bij 
reserveren/boeken. 

 In Falun ligt de accommodatie (zowel bungalowpark als hostel) 
iets verder van het centrum. Dat betekent: een stukje met de 
auto, bus of een half uurtje lopen. In Sigtuna ligt alles direct bij 
het centrum.  

 De geveegde baan bij Falun is in het algemeen langer (tot 50 km). Er zijn twee kleinere meren in de directe omgeving met 
een geveegde baan (Ösjön en Vika). 
Sigtuna ligt in een zeer groot merengebied. Als er geen sneeuw ligt, kun je enorme einden schaatsen. 

 Falun ligt een paar honderd meter hoger, en verder van zee. Falun is daarmee ijszekerder. Vanaf medio jan tot eind maart is 
er altijd voldoende ijs. 
Sigtuna is iets minder ijszeker: er komen meer dooidagen voor. Maar Sigtuna kent door de ligging minder sneeuwval. 

 Zowel Falun als Sigtuna hebben beperkte koek-en-zopie. Op Runn (bij Falun) is de centrale koek-en-zopie, de Framby Udde 
(een soort Pipi Langkous-huis). In Sigtuna moet je voor je koffie van het ijs af en 200 meter lopen naar de hoofdstraat. 

 
Wat beide plekken gemeen hebben: uitstekend te bereiken, enthousiaste schaatsers, een goed geveegde baan. Kortom een 
uitstekende plek voor een schaatsvakantie. 
(Tip: maak een combi. Eerst een paar dagen Sigtuna. Al dan niet met een bezoek aan Stockholm. En aansluitend een paar dagen 
Falun. Al dan niet met uitstapjes naar Vika en Ösjön. Dit jaar is er een uitstekende combinatie te maken voor de toertocht-liefhebbers: 
vóór het weekeinde naar Sigtuna, op 15 feb de Sigtunarännet rijden. Daarna door naar Falun en op dinsdag 17 feb de 200k op Runn 
rijden.) 
 

  



Buffelavond met presentatie 
Na het succes van de vorige twee jaar, organiseert outdoorwinkel OutdoorXL (in samenwerking met Duosport) ook dit jaar weer een 
aantal buffelavonden: een uur lang dóórrijden in een stabiel tempo. 
Een goede voorbereiding voor het natuurijs. 
De eerste buffelavonden zijn ondertussen al geweest in Dordrecht (ijsbaan Optisport). 
Nog geplande buffelavonden: 
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 

Op zondag 15 dec geef ik - na afloop van het buffelen - een presentatie over het 
schaatsen in Zweden. Met heel veel mooie beelden en gelegenheid tot het stellen van 
elke vraag (over het schaatsen ....). 

Je bent van harte welkom. Het buffelen en de presentatie zijn gratis, je betaalt alleen 
de toegang tot de ijsbaan. Meld je vooraf aan bij info@outdoorxl.nl 
 
 

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) 
 

 

  



Het ijs in december 
De winter kent in Zweden een goede start. Begin november kon er op veel plekken geschaatst worden. Vooral op de hoger gelegen of 
noordelijke meertjes. Maar het heeft ondertussen alweer gesneeuw en geregend.  
Ondertussen (eind november) liggen de grotere meren – waaronder Runn – nog helemaal open. De sneeuw is in midden Zweden 
grotendeels weggesmolten (goed nieuws voor de ijsvloer!) 
De weersvoorspellingen laten tot de eerste week van december geen grote kou zien. Het is dus nog even afwachten. Uitspraken over 
schaatsbaar ijs tijdens de kerstperiode zijn daarom moeilijk te doen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 zwakke plekken. Alle veiligheidswaarschuwingen zijn dus van kracht: nooit alleen schaatsen, veiligheidsuitrusting mee, etcetera. 
(https://natuurijszweden.nl/ijs/veiligheid.html) 
 

 
18 Zweedse 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) 
 
 

  



Skate4Air Daylight Challenge 
Zaterdag 7 februari organiseert Skate4Air de prestatie/sponsortocht Daylight Challenge. Zo veel mogelijk 
kilometers rijden van zonsopkomst tot zonsondergang? Skate4Air omschrijft het als volgt: “... sportieve 
uitdaging, ... een echte strijd tegen de elementen (kou, tijd, jezelf) ...., gecombineerd met 
buitenactiviteiten”. 
Samen met ambassadeur Jochem Uytdehaage en instructeurs van Duosport rijden de deelnemers geen 

kleine slingerrondjes, maar grote ronden met (hopelijk) nauwelijks scheuren in het ijs. Alle deelnemers finishen tegelijk bij 
zonsondergang. Rondom het schaatsen wordt een programma met Zweedse activiteiten georganiseerd.  
De Skate4Air DaylightChallenge is volgeboekt. Je kunt natuurlijk wél sponsoren en/of komen kijken.  
Lees meer op de site van Skate4Air. (https://www.skate4air.nl/daylight-challenge) 
  
 
 

Schaatsbeeldjes 
Al enkele jaren leg ik mij toe op het 'bevriezen' van beweging in staal. Van reststukken ijzer las ik compacte beeldjes (circa 40 cm groot). 
Sinds kort giet ik tevens bronzen beeldjes. 
Schaatsen is mijn voornaamste inspiratiebron. 
 
De beeldjes worden op bestelling gemaakt. Daarmee is het mogelijk een bronzen beeldje van jezelf (of je partner, dochter/zoon, 
geliefde) te laten maken in een kenmerkende schaatshouding. Al mijn ploeggenoten zijn zo vereeuwigd en recent heb ik aan de hand 
van foto’s een Duitse jongedame (schaatsend op de Weissensee) in brons gegoten. 
Daarnaast maak ik vrij werk, dat op de website www.FrozenSteel.nl te zien is. 
Surf eens naar de site om je te laten inspireren. Of bezoek de Facebook-pagina.  
 

 
Hogerop – gelast ijzer – circa 40 cm                                                                                                                          Toertocht – gelast ijzer – geroest en gecoat – circa 120 cm                                  
 

15 ploeggenoten 

 

 

 

 

 

 

 

Wasbeeldje naar foto’s  



12 maal een echte (winter-)Zweed 
Natuurlijk wilt u op het ijs laten zien dat u een echte Nederlander bent met een onnavolgbaar mooie schaatsslag! Maar soms is het ook 
leuk om iedereen te laten denken dat u echt in Zweden thuishoort. 
Twaalf tips “hoe gedraag ik me als echte (winter-)Zweed”. (mede gebaseerd op een artikel uit ‘The Local’ (https://goo.gl/zEtsBo)  
 

Klaag niet over het weer 
Maar zeg: “det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” (er bestaat niet zoiets als slecht weer, maar 
alleen slechte kleding). Het is net zo afgezaagd als “lekker weertje, niet?”, maar klinkt veel Zweedser. 
 
Klaag wel over die watjes in Stockholm 
Iedereen in Zweden kan het koud hebben – ondanks de opmerking hierboven – maar volgens 
iedereen die niet in Stockholm woont (en dat zijn heel veel Zweden), klagen de inwoners van 
Stockholm te vaak en te snel. 
 
Discussieer over waar het Noorden van Zweden begint 
Zweden vinden eigenlijk dat alleen de bewoners van Noord-Zweden echt mogen klagen over donker 
en koud weer. Maar hoe ver naar het Noorden moet je wonen om tot die groep te horen? Is dat al bij 
Falun? Of pas bij Åre? Of pas boven de poolcirkel? Zweden kunnen hier langdurig over oneens zijn. 
 

Blijf koffie drinken 
Nauwelijks nodig om tegen een Nederlander te zeggen, maar drink nog een kopje koffie. Zweden zijn net zulke leuten als wij. (Maar toch 
zijn er weinig koffiepunten langs het ijs – dat heeft meer te maken met het aantal potentiële klanten: weinig tot zeer weinig). 
 
Let op de tijd 
Midden in de winter is het maar kort licht. Hou daar bij het maken van je plannen goed rekening mee. Je moet haast wel vroeg opstaan, 
anders is het aantal uren daglicht wel erg weinig.  
Daar staat tegenover dat de schemering veel langer duurt, en dat er  – door de sneeuw – veel langer voldoende zicht is om te schaatsen. 
 
Spring bewust in een wak 
Zweden zullen je voorhouden dat in het ijswater springen echt heel goed is voor je gezondheid. Maar dat is alleen waar als je eerst in de 
– naast het ijs gelegen – sauna kokend heet bent geworden.Ddaarna in de sneeuw rollen of – kort – in het ijswater afkoelen. 
 
Ga lang-laufen 
Zweden houden van buitensporten. Maar schaatsen is veel minder populair dan langlaufen of alpine skiën. Overal vind je loipes. Meestal 
dwars door het bos of door een landelijke omgeving. Als je kluun-schaatsen hebt, is de binding vaak ook geschikt voor ski’s (die je op 
veel plekken kunt huren). 
 
5° dooi? Jas uit! 
Dit zie je ook wel in Nederland: van die geharde mensen die bij de minste of geringste warmte in een T-shirt rondlopen. Na een paar 
dagen bij -15° schaatsen, kun je tijdens een dooidag best je jas uitdoen! 
 
Klaag over het parkeerbeleid 
Klagen over het parkeerbeleid is ook in Nederland gemeengoed. De Zweedse variant gaat vooral op tijdens de winter. Als er veel sneeuw 
valt, moeten de sneeuwploegen genoeg ruimte hebben. Dan gaat het meestal het ‘datumparkering’ in: op even dagen mag je alleen 
parkeren aan de kant van de weg met even huisnummers. De andere dagen alleen aan de kant met oneven huisnummers. 
 
Met je gezicht in de zon 
Er is niet zo heel veel zonlicht in de Zweedse winters. Dus wat je ook doet, waar je ook bent: 
zodra de zon schijnt, met je gezicht in de zon gaan zitten! 
 
Sla nooit een fika af 
Nodigt een Zweed je uit voor een ‘fika’, sla die dan nooit af. Koffie met iets zoets erbij 
(meestal een kaneelbol) is een belangrijk sociaal moment voor Zweden. Dat sla je niet af. 
(Tip: zoek je naar een koek-en-zopie, vraag dan niet naar een koffietent, maar een plaats 
waar ze fika aanbieden) 
 
Schoenen uit 
Een Zweed is te beleefd om het tegen je te zeggen, maar de gewoonte is dat je je schoenen uittrekt als je bij iemand thuis binnen komt. 
In het STF hostel is het minder strikt, maar ook daar trekken de meeste bezoekers hun schoenen bij de voordeur uit. Het is ook wel 
praktisch, want er zit (bijna) altijd sneeuw en ijs onder je schoenen. 
 



Actualiteit op Twitter en Facebook
De nieuwsbrieven en website bieden alle informatie over het schaatsen op Runn
contactpersonen in Falun en Sigtuna houden ons dagelijks op de hoogte van de 
foto’s. De meest actuele stand van zaken leest u op de 
(twitter.com/natuurijszweden) te volgen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                       
 
 
 
Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen 
Nieuwsbrief nr 1 - Waar kun je schaatsen in Zweden? 
zo’n goede schaatsplek? – Sigtuna en Stockholm 
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201920%20
 
Eerdere nieuwsbrieven: (https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html
 
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 onderwerp "stop n
 
Foto’s: Christian Andersson, Falun 

 

  

Actualiteit op Twitter en Facebook 
bieden alle informatie over het schaatsen op Runn, bij Sigtuna en verder in Zweden

houden ons dagelijks op de hoogte van de (ijs-)omstandigheden en sturen regelmatig nieuwe 
est actuele stand van zaken leest u op de facebookpagina (facebook.com/natuurijszweden) of door 

                                                                                                         Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter

Waar kun je schaatsen in Zweden? - De eerste schaatskalender - Website geactualiseerd 
olm - Korting op de overnachtingsprijs – Buffelen - Schaatsen in de Kerstvakantie?

https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201920%20-%20nr%201.pdf) 

https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html) 

mail door! 
verzendlijst? Stuur een (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

, bij Sigtuna en verder in Zweden. Onze 
omstandigheden en sturen regelmatig nieuwe 

of door NatuurijsZweden op Twitter 

Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter 

Website geactualiseerd - Wat maakt Runn tot 
Schaatsen in de Kerstvakantie? 

schaatsen@natuurijszweden.nl 
schaatsen@natuurijszweden.nl 



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 verklaard om NatuurijsZweden de komende jaren te 
ondersteunen. 
 
Hoofdsponsors: 
 

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. 
(http://www.runnwinterweek.se/) 
 

 
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/) 
 
 

 
 
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 15 feb 2020. (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) 

 
 

 


