
 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 1617 - nr 4  English edition: http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Newsletter%201617%20-%204%20eng.pdf 
 
In deze nieuwsbrief: Actuele ijscondities; Schaatsen vóór de Runn Winter Week;  Zweedse schaatsen huren;  
Schaatsen in de buurt van Falun; Overnachtingsmogelijkheden in januari en februari; Wat is NatuurijsZweden?; Reisverslag; 
en De Runn Winter Week 
 
Actuele ijscondities 
De start van het schaatsseizoen had in Zweden (Dalarna) een wisselvallig karakter. 
Enerzijds kon er eind november al geschaatst worden op verschillende (kleinere) 
meren, maar anderzijds was er telkens een korte dooi-aanval. 
Op dit moment (9 januari) ligt er overal ijs, maar ook sneeuw. 
Om nu te kunnen schaatsen, heb je een geveegde baan nodig. 
De blauwe baan op Runn is ondertussen geveegd. Voor de – zeer indrukwekkende 
– groene baan is nog wat extra vorst nodig. Op deze route zitten nog een paar 
grote scheuren waar het water door naar boven komt. Voor een overzicht van de 
banen zoals die binnenkort geveegd zullen zijn, zie hier:  banenkaart 
(natuurijszweden.nl/nl/het%20ijs/ijswegenkaart.html) 
Elke dag is het weer anders, maar geschaatst kan er vanaf nu altijd worden.  
Om je toch een actueel beeld te bieden van de ijscondities, is de website aangevuld 
met een pagina actuele ijscondities. Deze pagina wordt 1 tot 3 keer per week ge-
updated. (natuurijszweden.nl/start/het-ijs/actueelijs.html) 
Je kunt daarnaast altijd een blik werpen op de webcams 
(natuurijszweden.nl/nl/start/index.html) voor het meest recente beeld. 
 
Op veel andere plekken in Zweden is ook een baan geveegd – zie het overzicht op 
de website: (natuurijszweden.nl/start/iets-anders/schaatsplekken%20in%20zweden.html) 
 
Schaatsen vóór de Runn Winter Week 
De Runn Winter Week is ondertussen een begrip geworden en trekt – voor Zweedse begrippen - veel (Nederlandse) 
schaatsers. 
Maar er zijn goede redenen om vóór de RWW naar Falun te gaan om te schaatsen: 

Vanaf begin/medio januari zijn alle banen geveegd: 40-60 
km geveegd ijs. Lang en afwisselend schaatsen.  
Het ijs is – door de lage temperaturen – keihard. Het is 
vers ijs dus (meestal) weinig scheuren. 
Alle accommodatie is rustig. 
Het is rustig (zeg maar stil) op het ijs. Alleen in de 
weekeinden zul je gezellig wat Zweden tegenkomen. 
Door de week heb je het ijs bijna voor jezelf. 
De sneeuw is vers: het meer Runn vormt een 
betoverend wit en weids landschap. 
 
Maar de dagen zijn nog relatief kort, en het kan echt 
heel koud zijn overdag. Zorg dat je ruim voldoende 
kleding meeneemt! 
 

 
Vanaf het begin van januari organiseert de plaatselijke schaatsvereniging Dala Active Skaters elke zaterdag een rustige 
toertocht op Runn onder begeleiding van één van de locale schaatsers. Zij kennen het meer Runn als geen ander. Als 
bezoekende schaatser ben je van harte welkom om deel te nemen. Men vraagt als geringe bijdrage aan de club dat je een 
winter-lidmaatschap afsluit (Skr 100). Je bent dan tijdens de tocht gelijk verzekerd. 



De toertocht is geschikt voor iedereen die op natuurijs uit de voeten kan en duurt circa 2 uur. 
niveauverschil is tussen de deelnemers, wordt de groep opgesplitst.
De organisatoren adviseren om een thermosfles met koffie, thee of chocola mee te nemen en eventueel iets te eten. Er 
wordt onderweg wel een rustpunt ingelast, maar er 
Start toertocht: 11:00 - elke zaterdag 
Verzamelpunt: het opstappunt bij het STF hostel Vandrarhem 
Hälsinggårdsbryggorna. 
 
Zweedse schaatsen huren 
Regelmatig vragen Zweden-gangers of je wel met klapschaatsen op Runn kunt schaatsen, of dat je alleen op Zweedse 
schaatsen het ijs op kunt.  Op het natuurijs van Runn kun je 
Runn is wel een goede plek om de Zweedse schaatsen een keer 
Frambuy Udde kun je schaatsen en schoenen (eventueel met stokken) huren.
Aan de blauwe baan ligt op het schiereiland 
Runns Sjöbod waar je Zweedse schaatsen kunt huren.
Runns Sjöbod is (bijna) elke dag geopend 
voorkomen, kun je vooraf even bellen (vo
 
Ook bij Framby Udde Resort kunt u Zweedse schaatsen huren.
 
 
Schaatsen in de buurt van Falun
Met circa 50 km geveegde baan tijdens het seizoen is Runn het walhalla voor schaatsen op natuurijs. Maar als je 
keer toch nog ergens anders wilt schaatsen, kun je in de omgeving goed terecht. Op steeds meer plekken in Zweden 
wordt er een baan geveegd. Let wel: er zijn weinig ijsverenigingen zo actief als Runn
niet gegarandeerd dat de baan op de dag dat je er gaat schaatsen ook daadwerkelijk bijgehouden is.

 
Ösjön bij Borlänge - 3.5 km baan 
Vika - 5 km baan 
Brunnsjön bij Hedemora - 4.5 km baan 
Saxviken bij Mora - 3.5 km baan direct bij het stadje
Orsa - 30 km baan  
Öjesjön – 2 - 10 km baan 
Flosjön bij Dala Floda - baan, lengte onbekend
Edsken bij Hofors – 5-10 km baan 
 
Zie ook het overzicht met schaatsplekken in Zweden (op grotere afstand van Falun) op de website: 
natuurijszweden.nl/start/iets-anders/schaatsplekken%20in%20zweden.html

De toertocht is geschikt voor iedereen die op natuurijs uit de voeten kan en duurt circa 2 uur. 
niveauverschil is tussen de deelnemers, wordt de groep opgesplitst. 
De organisatoren adviseren om een thermosfles met koffie, thee of chocola mee te nemen en eventueel iets te eten. Er 
wordt onderweg wel een rustpunt ingelast, maar er is geen koek-en-zopie onderweg. 

Verzamelpunt: het opstappunt bij het STF hostel Vandrarhem - de pieren van de watersportvereniging van Falun 

f je wel met klapschaatsen op Runn kunt schaatsen, of dat je alleen op Zweedse 
schaatsen het ijs op kunt.  Op het natuurijs van Runn kun je - meestal - op beide soorten schaatsen uit de voeten. 

een goede plek om de Zweedse schaatsen een keer uit te proberen. Zowel bij de Roxnäsviken als bij de 
Frambuy Udde kun je schaatsen en schoenen (eventueel met stokken) huren. 

chiereiland Roxnäsviken (het einde van de Strandvägen) een kleine koek
Zweedse schaatsen kunt huren. (zie de kaart op de volgende bladzijde voor de exacte lokatie).

lke dag geopend van 09:00 - 16:00. Ze hebben een ruime voorraad, maar om teleurstell
voorkomen, kun je vooraf even bellen (voertaal is ook Engels): (+46/0)705851210 
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Zie ook het overzicht met schaatsplekken in Zweden (op grotere afstand van Falun) op de website: 
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Zie ook het overzicht met schaatsplekken in Zweden (op grotere afstand van Falun) op de website: 



Overnachtingsmogelijkheden in januari en februari 
Van 17 tot en met 26 februari wordt de Runn Winter Week georganiseerd. Altijd een levendige tijd met vele activiteiten en 
gezelligheid op het ijs. Maar ook een periode dat de accommodatie snel vol loopt. Wilt u in deze periode gaan, wacht dan 
niet te lang met boeken.  
Voor zij die per trein in Falun aankomen, is vooral het hostel STF Vandrarhem een geschikte plek: bereikbaar met de bus en 
slechts 300 meter van de centrale opstapplek: Hälsinggårdsbryggorna. 
Het STF Hostel in Vandrarhem ziet schaatsers graag komen. Gebruik de kortingscode van de website en krijg 15% korting op 
de overnachtingsprijs (http://natuurijszweden.nl/start/overnachten/STF-Vandrarhem.html)(Tip: gebruik het webformulier 
(natuurijszweden.nl/forms/STF/STF.php) om snel en eenvoudig te informeren naar vrije kamers en een prijsopgave). 

 
Kom je met een (huur-) auto naar Falun dan zijn de mogelijkheden legio: 
 Een stuga of bungalow op de Framby Udde ligt direct aan het ijs 
 Een stuga op kampeerterrein Lugnet ligt een paar kilometer van het ijs, maar wel direct bij het sportcomplex (inclusief 

ijsbaan). 
 Als het hostel Vandrarhem vol is, is er nog het zusterhostel in Vassbo. Circa 2 km van het ijs. 
 De buitenwijk van Falun die aan Runn ligt, Hälsinggård, kent verschillen B&B’s en AirBnB’s. 
 Het centrum van Falun kent ook een hostel (Fängelse) en flink wat hotels. 
 U kunt uitwijken naar een hotel in Borlänge. Iets verder van de opstapplekken op Runn, maar vlak bij de opstapplek op 

Ösjön. 
 En verder hebben veel van de omliggende – kleinere – stadjes een hotel. De wegen in Zweden zijn rustig, en de 

opstapplek Hälsinggårdsbryggorna is per auto goed te bereiken, dus de trip van uw accommodatie ergens in Dalarna naar 
het ijs is nooit echt lang. 

 Tot slot zijn er speciale accommodaties zoals:  
 Näsets Marcusgård. Dat is een grote boerderij in Furudal, een half uur rijden van Orsa en een uurtje rijden van Falun. 

Een Nederlands echtpaar biedt daar 2 vakantiewoningen aan, geschikt tot 10 en 6 personen. Uiteraard zijn er ter 
plekke ook nog vele andere activiteiten mogelijk. Meer info (http:/www.nasets-marcusgard.se/?lang=nl)  

 Svabensverk, Dat is een 9- persoons vakantiehuis met wellnessvoorzieningen in het kleine dorpje Svabensverk, 
Ensviken,  dat op 40 min. rijden van het Runnmeer ligt. Op dit moment is het huis in de Runnweek nog ter 
beschikking. In het piepkleine dorpje met maar 69 inwoners, wordt ook een 3 km ijsbaan geveegd voor de 
voordeur van het vakantiehuis, waarbij de eigenaar vaak de enige schaatser is. Meer info 
(https://www.facebook.com/tulpanhus/?ref=settings) 

 
 
 
 



 
 
Wat is NatuurijsZweden? 
Op de website is te lezen: “NatuurijsZweden is geen boekingskantoor of reisagent. . . .  U kunt uitsluitend rechtstreeks 
boeken bij de aanbieders van vluchten, trein, autoverhuur en overnachtingen.” 
8 jaar geleden ging ik voor het eerst schaatsen op Runn bij Falun. Mijn schaatsmaat en ik overnachtten in het STF hostel 
Vandrarhem. We waren enthousiast over de gezelligheid van het hostel en de warme ontvangst van de toenmalige 
eigenaren. Het Runn meer bleek  echt een opvallend goede plek om te schaatsen: een prachtig weids meer, een zeer 
actieve ijsvereniging die brede en lange banen veegde, absolute rust op het ijs, vriendelijke lokale schaatsers en een 
opstapplek minder dan 300 meter van het hostel. Maar (zo goed als) geen Nederlander die ervan wist. 
Om Nederlandse schaatsers op deze prachtige schaatsplek te wijzen én om de ijsvereniging, de lokale schaatsclub en 
het hostel aan wat extra klandizie te helpen, startte ik zeven jaar geleden de website NatuurijsZweden.nl. 
Zonder enig winstoogmerk, maar als uit de hand gelopen hobby, is de website ondertussen een vraagbaak voor alle 
schaatsers in Nederland die graag op (veilig) natuurijs schaatsen, zonder grote groepen schaatsers om zich heen, op een 
goed bereikbare plaats. 
Nog steeds heeft NatuurijsZweden geen commerciële banden. Het enige criterium voor het al dan niet plaatsen van 
informatie / adressen / linkjes is of de potentiële Zweden-schaatser iets aan de informatie heeft. 
De keerzijde is dat de site geen boekingskantoor noch reisbureau is. Als je op basis van de informatie op de site bepaald 
hebt wat je als reis wilt, moet je zelf nog (even) de betreffende linkjes aanklikken en reis en accommodatie reserveren. 
NatuurijsZweden (inclusief de Facebook-pagina en Twitterfeed) wordt niet vanuit Zweden bijgehouden, maar vanuit 
Amsterdam. De contacten in Falun zorgen voor alle actuele informatie. 
 
Was/is NatuurijsZweden handig voor je? Help dan de site nog informatiever te maken voor andere schaatsers. Deel 
foto’s, verhalen, tips en truuks via schaatsen@NatuurijsZweden.nl  
En vooral: zegt het voort! Vertel je mede/schaatsers over de site, deel de Facebook-berichten en retweet te tweets! 
 
Reisverslag 
In het weekeinde van 13 jan ga ik het ijs van 
Runn inspecteren. Daarnaast ga ik veel foto’s 
en video’s voor op de website, Facebook en 
Twitter maken. Vanaf vrijdag 13 januari een 
dagelijkse blog over deze korte schaatsreis 
(mede mogelijk gemaakt door de toeristoffice 
van Dalarna en VisitSweden.nl). 
Klik op de blog (http://blog.natuurijszweden.nl/#home) 
 

  



 
Runn Winter Week 
Van 17 tot 26 februari, de Runn Winter Week
Een ruime week extra gezelligheid op het ijs, veel 
activiteiten en vooral een goede gelegenheid om 
Zweden het ijs te zien gebruiken op alle mogelijke 
manieren. 
 
Een pre-start van de Runn Winter Week op 11/2: Skate4Air, de sponsortocht voor onderzoek naar taaislijmziekte. 
(https://www.skate4air.nl/daylight-challenge) 
De Runn Winter Week trapt vervolgens op 17/2 af met een 100 km toertocht.
Negen dagen later is de afsluiting met de finale van de internationale Grand Prix Marathon op 26 fe
 
Het programma: 
Vrijdag 17 februari: Runn 100k toertocht
Zaterdag 18 februari: Motorevenementen
Zondag 19 februari - Runnskrinnet: Schaats toertocht waarbij U zelf bepaalt hoe lang u wilt schaatsen: 30, 60, 90k.
Dinsdag 21 februari - Runn 200k: De Alternatieve Elfstedentocht van Zweden. (reservedag: woensdag 22 februari)
Donderdag 23 februari - kNSB toertocht 100 km
Vrijdag 24 februari - Bedrijvenestafette
Zaterdag 25 februari - Grand Prix Marathon 4
Zondag 26 februari - Grand Prix Marathon 5 
 
Zie ook de website van Runn Winter Week
 
 
De nieuwsbrief van NatuurijsZweden biedt zo'n 6 keer per jaar nieuws over het schaatsen in midden Zweden.
Actueler nieuws krijgt u door onze Facebook
 
 
 
                                                                                                        
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
 
 
 
De vorige edities van de nieuwsbrief 
 
Nieuwsbrief nr 1 met daarin: Wat maakt Runn tot zo’n goede scha
schaatskalenders; Vliegen of rijden?; 15% korting op de overnachtingsprijs; Actualiteit op Twitter en Facebook; 
Schaatsen in de Kerstvakantie? (natuurijszweden.nl/start/start
Nieuwsbrief nr 2 met daarin: Airbnb’s, hotels en B&
Schaatsbeeldjes; NatuurijsZweden-Blog
Nieuwsbrief nr 3 met: Het ijs!; Schaatsmaat gezocht?; Andere schaatsplekken; Actuele ijscondities; Busreis; Tiendelig 
reisverslag; Foto's op website en Facebook.
 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst? Stuur e
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar 
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