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Deze nieuwbiref online: http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20-%20nr%206.pdf 
 
In deze nieuwsbrief: Schaatsen in maart, Waar Schaatsen; Tweede kopje koffie gratis; Schaatsbeeldjes 
 
Schaatsen in maart 
Op dit moment, tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief, hebben zowel de Zweden als de Nederlandse bezoekers ijspret met 
de Runn Winter Week. Maar ook daarna – na de wat vollere voorjaarsvakantie – is Falun de schaatsplek bij uitstek. 
Het blijft ijs en weder dienende, maar normaal gesproken kan er tot eind maart, begin april geschaatst worden op Runn. De 
ijsmeesters van Runn-Is blijft de banen vegen. Dala Active Skaters blijft elke week een techniektraining en een toertocht 
organiseren (op twee niveau's).  
Elke dag is het ijs weer anders, maar geschaatst kan er altijd worden.  
Het is handig om in maart naar Falun te gaan (al was het alleen al omdat de kans op natuurijs in Nederland voor dit seizoen 
niet zo heel erg hoog meer is). 
 
Temperaturen - Schaatsen doe je ook omdat het lekker koud is. Maar in Zweden kan het echt erg koud worden. Bij -20 overdag 
moet je op bevriezingsgevaar gaan letten. In maart zijn de dagtemperaturen een stuk gematigder.De gemiddelde maximale 
dagtemperatuur is in januari nog -1.6, in februari -1.2 en in maart al 2.9. (Nb: boven het ijs ligt de echte temperatuur een stuk 
lager). Al met al hou je het een stuk langer op het ijs uit 
Vers ijs - Het ijs wordt natuurlijk ouder. De sneeuw buiten de banen drukt het ijs omlaag, waardoor het ijs op de banen een 
beetje omhoog bolt. Dit veroorzaakt bij aanblijvende vorst voor lengtescheuren. In de periode die nu volgt, zal het regelmatig 
overdag een beetje dooien. Het smeltwater vult de scheuren. De nachtvorst zorgt voor 'vers', glad ijs. 
De dooi overdag kan ook voor een nat dagje zorgen. Zeker in maart is het niet ongebruikelijk dat je door een laagje water moet 
schaatsen. Maar het ijs eronder is dik genoeg, en glijdt juist heel erg goed. In het algemeen is de dag erna  een nieuwe laag ijs 
gevroren, of is het water weggezakt. (Tip: twee kleine plastic zakken om je sokken in je schoenen zorgen dat je voeten min of 
meer droog blijven. Tip 2: het STF hostel Vandrarhem heeft uitstekende droogkasten, zodat je de volgende dag weer met 
droge schaatsen verder kunt.) 
Rust - Schaatsen op Runn is so-wie-so schaatsen in alle rust. Er is erg veel baan geveegd, het meer is groot, en er zeker geen 
sprake van massa-toerisme. In de na-RunnWinterWeek-periode is het niet ongebruikelijk dat je op een dag schaatsen een paar 
keer een stel schaatsers tegenkomt, en verder niet. (Waarschuwing: ga dus nooit alleen schaatsen. Het ijs is wel veilig, maar op 
natuurijs kun je wel vallen. Ook als de schade beperkt is, als je niet zelfstandig verder kunt, en je mobieltje is kapot gevallen, 
kan het lang duren voordat iemand je vindt, met alle gevaren van onderkoeling van dien.) 
Ruimte - In de komende periode hebben de twee schaats-hotspots (het STF hostel Vandrarhem en Framby Udde Resort) in het 
algemeen weer ruimte genoeg.  
Lange dagen - Je hebt eigenlijk een veel langere schaatsvakantie als je in maart gaat. Begin januari is een dag in Falun zo'n 6 
uur lang (van zonsopkomst tot zonsondergang). Eind maart is de dag 13 uur lang! Dat is ruim twee keer zoveel daglichturen. 
(Na de eerste week in maart telt de dag al 11 uren). 
 
Waar schaatsen?  
Runn-Is blijft de banen vegen zolang het mogelijk is. Bij sneeuwval is 
schaatsen buiten de banen zichtbaar lastiger: het pak sneeuw waar je 
doorheen moet ploegen kan dik zijn.  
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn alle banen 
geveegd, maar is er sprake van nieuwe sneeuwval. 
Bij heftige sneeuwval zijn de banen niet allemaal tegelijk weer geveegd. 
Runn-is houdt als volgorde aan: eerst de blauwe baan, dan de rode en de 
groene. De gele baan heeft de laagste prioriteit. De paarse baan wordt 
geveegd door een collega ijsvereniging. Hetzelfde geldt voor de baan op 
Vika. Elke dag is het weer anders, maar geschaatst kan er altijd worden. Kijk 
op de webcams voor het meest recente beeld http://natuurijszweden.nl 
Klik voor de banenkaart hier: http://natuurijszweden.nl/start/het-ijs/ijswegenkaart.html 



 
Tweede kopje koffie gratis  
Zweden heeft de naam duur te zijn. En voor een deel klopt dat: 
een drankje in een café is duurder dan in Nederland. Hetzelfde 
geldt voor het Openbaar Vervoer. Maar verder is Zweden 
nauwelijks duurder. Hou rekening met zo'n 10% hogere prijzen dan 
in Nederland. 
Op één belangrijk punt is Zweden echter juist niet duur: een kop 
koffie. Als je een kop koffie koopt, lijkt dat prijzig: € 3 tot € 4 is een 
normale prijs. Maar, . . . Zweden kent bij gewone koffie het  
"tweede-kopje-gratis"-systeem (in Amerika: de gratis refill).  
Als je je koffie op hebt, is het normaal om je kop (aan het ijs: 
beker) te laten bijvullen. Je hoeft niet opnieuw af te rekenen. Het 
bijvullen heet: pårtår (spreek uit: poortoor met een oo die klinkt 
tussen een o en een oo in). 
En met het geld dat je zo uitspaart, kun je mooi zo'n overheerlijke 
typisch Zweedse kaneelbol erbij nemen ;-) 
  
Schaatsbeeldjes 
Sinds twee jaar leg ik mij toe op het 'bevriezen' van beweging in staal. Van reststukken ijzer las ik compacte beeldjes. Schaatsen 
is daarbij een belangrijke inspiratiebron. 
De beeldjes worden op bestelling gemaakt, maar ik maak ook vrij werk. Zie de  website www.frozensteel.nl. (http://frozensteel.nl/) 
Surf eens naar de site om je te laten inspireren. Of bezoek de Facebook-pagina. (https://www.facebook.com/frozensteel.nl) 
Mijn beeldjes zijn tevens te zien in de Framby Udde Resort en in het STF Hostel Vandrarhem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 schaatsplek?; Website ververst; De eerste schaatskalenders; 
Vliegen of rijden?; 15% korting op de overnachtingsprijs; Actualiteit op Twitter en Facebook; Schaatsen in de Kerstvakantie? 
(http://natuurijszweden.nl/start/start-2/nieuwsbrief1617
Nieuwsbrief nr 2 met daarin: Airbnb’s, hotels en B&B’s; 
Schaatsbeeldjes; NatuurijsZweden-Blog
Nieuwsbrief nr 3 met: Het ijs!; Schaatsmaat gezocht?; Andere schaatsplekken; Actuele ijscondities; Busreis; Tiendelig 
reisverslag; Foto's op website en Facebook.
Nieuwsbrief nr 4 met: 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. (http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20
Nieuwsbrief nr 5 met: Het ijs; Runn Winter Week komt eraan; Elke week toertochten en techniektraining; Praktische zaken; 
IJsorganisatie Runn-Is; Koek-en-Zopie; Reisverslag en foto’s.(
%20nr%205.pdf) 
 
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 nieuwsbrief" naar 
 

 

 

 

 

                                                                                                        Volg NatuurijsZweden op Facebook en nu ook op 

met daarin: Wat maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek?; Website ververst; De eerste schaatskalenders; 
Vliegen of rijden?; 15% korting op de overnachtingsprijs; Actualiteit op Twitter en Facebook; Schaatsen in de Kerstvakantie? 

2/nieuwsbrief1617-1.html) 
met daarin: Airbnb’s, hotels en B&B’s; Kluunschaatsen of Noren?; 12 maal een echte (winter

Blog (http://natuurijszweden.nl/start/start-2/nieuwsbrief%201617%20
met: Het ijs!; Schaatsmaat gezocht?; Andere schaatsplekken; Actuele ijscondities; Busreis; Tiendelig 

reisverslag; Foto's op website en Facebook. (http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20
met: 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 
http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20-%20nr%204.pdf) 

met: Het ijs; Runn Winter Week komt eraan; Elke week toertochten en techniektraining; Praktische zaken; 
Zopie; Reisverslag en foto’s.( http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20
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Volg NatuurijsZweden op Facebook en nu ook op Twitter 

met daarin: Wat maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek?; Website ververst; De eerste schaatskalenders; 
Vliegen of rijden?; 15% korting op de overnachtingsprijs; Actualiteit op Twitter en Facebook; Schaatsen in de Kerstvakantie? 

Kluunschaatsen of Noren?; 12 maal een echte (winter-) Zweed; 
2/nieuwsbrief%201617%20-%202.html)  

met: Het ijs!; Schaatsmaat gezocht?; Andere schaatsplekken; Actuele ijscondities; Busreis; Tiendelig 
http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20-%20nr%203.pdf)  

met: 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 

 
met: Het ijs; Runn Winter Week komt eraan; Elke week toertochten en techniektraining; Praktische zaken; 

http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20-

schaatsen@natuurijszweden.nl 
schaatsen@natuurijszweden.nl 


