
 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 1920 - nr 3                                                                                  
 
In deze derde nieuwsbrief: Webcamera’s - Het Zweedse (schaats-) klimaat - Actuele ijscondities – Ö,ö,ö, 100 eilanden 
van Runn – Buiten de stad overnachten – Het stadje Sigtuna - Kluunschaatsen of Noren? - Lunch / fika / koek-en-zopie 
– Techniektrainingen & Clinics – Uit de oude doos 
 

Webcamera’s 
Heel erg veel webcams kent Zweden niet, maar op een paar cruciale plekken zijn webcams geplaatst die de schaatser 
een blik gunnen op de real-time ijscondities. Op de website staan ze allemaal bij elkaar op de webcam-pagina. 
(https://natuurijszweden.nl/Afzet/webcams.html) 

 
In Sigtuna staat de webcam gericht op de Sigtunafjärden, en kun je – zodra er 
wordt geveegd – de baan goed zien liggen. (NB: op deze webcam moet je 
inloggen. Gebruik ‘user’ en ‘user’ om toegang te krijgen.) 
Aan een webcam bij Garnsviken wordt nog gewerkt. 
 
 
 

Rond Runn staat een camera bij Hälssingårdsbryggan (de opstapplek bij het STF hostel), twee 
camera’s bij de Framby Udde en een camera bij Storsund (momenteel in reparatie).  
Bij Vika staat een camera hoog boven het meer, zodat je een groot deel van de baan op het Vika-
meer kunt zien. 
 
Weet je nog een webcam die gericht is op (schaatsbaar) ijs? Geef svp de link door, dan komt de 
webcam ook op de website. 
Heb je kennissen/vrienden/bekenden bij Zweedse ijsclubs, gemeenten, toeristenbureau’s of 
particulieren met een huis aan het water? Vraag om een webcam of beveiligingscamera te 
plaatsen, gericht op het (geveegde) ijs. Voor een paar tientjes hebben veel (ook Zweedse) 
schaatsers een betrouwbare informatiebron erbij.  
 

Het Zweedse (schaats-) klimaat 
Zweden is een groot (en lang) land met verschillende klimaatzones. Voor het schaatsen 
heb je niet alleen water (meren) nodig, maar ook voldoende kou en zo min mogelijk 
sneeuw. 
Globaal gezien wordt het steeds kouder als je noordelijker gaat, en kouder als je van 
zeeniveau (de oostkust) naar hoger gelegen heuvels en bergen (de grens met 
Noorwegen) gaat. 
De aanwezigheid van veel meren, zorgt dat de meeste schaatsplekken te vinden zijn 
grofweg op de lijn Stockholm – Mora/Orsa. 
Op het kaartje zie de gemiddelde temperaturen in februari. 
Een overzicht van de belangrijkste schaatsgebieden vind je op de website. 
(https://goo.gl/rsDdsW) 
De klimaatzones veroorzaken verschillen tussen de schaatsgebieden: 
In Dalarna (Falun en er omheen liggende gebieden) ligt er ijs vanaf december tot eind 
maart. Vanaf midden januari valt er sneeuw en worden er banen geveegd. Het seizoen 
loopt tot begin/medio april. 
In Sigtuna komt het ijs meestal een paar weken later, maar valt er minder sneeuw. Het 
seizoen loopt tot half maart.  
In de Stockholm-archipel is het klimaat de hele winter door wat wisselvalliger. Een 
dooidag tussendoor komt zeker voor. In dit gebied schaats je met gids op vers ijs (daar 



waar het op dat moment schaatsbaar is). Je kunt ook zelf schaatsen op geveegde banen rondom Stockholm. 
In Östersund begint het seizoen ook in januari en loopt door tot eind maart. Hetzelfde geldt voor Mora/Orsa en de 
overige, meer Noordelijk gelegen gebieden. 
Hoe meer je naar het Noorden gaat, hoe vaker je een dagje échte 
kou kunt hebben. Met -15° C overdag is het flink koud schaatsen. 
Let bij die temperaturen op bevriezing van je (gezichts-)huid! 
Winderig is Zweden gelukkig niet. Het waait er zelden harder dan 
windkracht 1-2. Dat betekent dat de gevoelstemperatuur 
nauwelijks lager is dan de feitelijke temperatuur. 
Omdat er verschillende manieren zijn om de hoeveelheid wind 
aan te geven, hier een overzicht van windsnelheden en wat die in 
de praktijk betekenen. 
 
Punt van overweging bij je planning: Hoe later in het jaar je gaat, 
hoe langer de dagen zijn. Als je eind maart gaat, heb je zo’n 8 uur 
langer licht dan eind december. 
 

Actuele ijscondities 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief (eind december) hebben de Zweden een eerste schaatsperiode 
achter de rug (eind november, begin december), maar kwakkelt het nu een beetje. De temperaturen zijn relatief hoog 
en er zit de komende weken sneeuw in de lucht. 
Runn-Is, de ijsclub van Falun is optimistischer: er ligt al redelijk wat ijs op Runn. Als er nog wat nachten vorst komen, 
en de sneeuw blijft uit, kan er binnenkort worden geschaatst op Runn. 
Als dat niet lukt,  gaat het schaatsseizoen rond medio januari van start. 
Maar het blijft natuurijs (en weersverwachtingen), dus je kunt beter de actuele ijscondities in de gaten houden. Zie de  
website vinden. (natuurijszweden.nl/ijs/actueel.html). Deze pagina wordt regelmatig ververst. 
Nóg actuelere ijscondities kun je lezen door de facebookpagina te volgen. (facebook.com/NatuurijsZweden/) 
Of zelf de live webcams te bekijken.  (natuurijszweden.nl/Afzet/webcams.html) 
 

 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 
68 km2 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 zwarte/gele baan kom je (naast een heleboel eilandjes zonder naam) tegen: Tjuvön, Storna Risö, Lilla Risö 
(storna = groot, lilla = klein), Lilla Fagerö, 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: eiland-
meer (sjön = meer). Je begrijpt: ook daar 
ettelijke eilandjes. 
Dit maakt het schaatsen op Runn zo bijzonder: 
het uitzicht is elke minuut anders. 
 
 

 

Buiten de stad overnachten 
Op de website vind je een goed overzicht van overnachtingsmogelijkheden in zowel Falun als in Sigtuna. 
Als je beschikt over een (huur-)auto, kun je er ook voor kiezen om wat verder weg, buiten een stadje te overnachten. 
Er zijn verschillende (Nederlandse) plekken die graag schaatsers verwelkomen. 
Zie de website voor meer info. (https://natuurijszweden.nl/Verblijf/falun/omgeving.html) 
Bijvoorbeeld: 
 
Mieps Huset 
Midden in de natuur maar toch niet al te ver van de "beschaving" 
vind je in Zuid Dalarna (een ruim uur rijden ten zuiden van Falun) 
Mieps Huset. Een brandtoren met geocach, een buitenbar met 
grillplaats, sneeuwscooteren, ijsvissen: heerlijk buiten.  
Lezers van NatuurijsZweden krijgen 10% korting.  
 
Svabensverk 
Een 9-persoons vakantiehuis met wellnessvoorzieningen in het 
kleine dorpje Svabensverk (69 inwoners), Ensviken, dat op 40 min. 
rijden van het Runnmeer ligt. Voor de voordeur van het 
vakantiehuis wordt een 3 km ijsbaan geveegd, waarbij de eigenaar 
vaak de enige schaatser is. 
 
Näsets Marcusgård 
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. 
Opvallend zijn de bijzondere vakantiewoningen: hoog boven de grond de Supermåne, een (verwarme) tent op 3 meter 
hoogte, en een soort ruimteschip, de Oddis Öga (met uitzicht op weiden met kans op het spotten van elanden, 
herten, vossen of een lynx). 
 

Het stadje Sigtuna 
Verblijven ín een stadje heeft het voordeel dat je na(ast) het schaatsen ook 
een beetje Zweedse cultuur en/of gezelligheid kunt opsnuiven. 
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 (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.  
 



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. 
In het stadje flink wat restaurants en bars, een goede supermarkt en een sportwinkel die niet alleen schaatsen (en 
onderdelen) verkoopt, maar ook verhuurt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Veel meer over (het schaatsen bij) Sigtuna in de Sigtuna-special van afgelopen seizoen. 
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201819%20-%20nr%205.pdf) 
 
 

Klap- of Kluun-schaatsen? 
Steeds meer schaatsers zijn gewend aan klapschaatsen voor op de baan en meer stevige schaatsen op natuurijs. 
Regelmatig vragen Zweden-gangers of je daar wel met klapschaatsen kunt schaatsen, of dat je alleen op Zweedse 
schaatsen het ijs op kunt. 
Er zijn veel mensen die op klapschaatsen op het natuurijs van Zweden schaatsen (bijvoorbeeld alle professionele 
marathonschaatsers, leden van de lokale schaatsclub en veel Nederlandse schaatsers). Dat kan uitstekend. 
De keuze tussen klapschaatsen en Zweedse- of kluunschaatsen is smaakgebonden (en deels bepaald door ijs-
condities). Op Runn zie je veel Zweden op hun versie van kluunschaatsen rijden, soms inclusief twee prikstokken. 
Maar een groot deel van de schaatsers van de lokale schaatsclub Dala Active Skaters rijdt op Viking noren. Een 
enkeling komt zelfs naar Groningen om ze op maat te laten maken. 
Nederlandse schaatsers op Runn zie je op alle vormen van noren, maar ook op allerlei soorten kluunschaatsen. 
 
Enkele voor- en nadelen van de Zweedse of kluunschaatsen ten opzichte van (klap)-noren: 

 in het algemeen langere ijzers: je staat meer achterop de schaats en rijdt minder snel in een scheur (bij 
sommige exemplaren zijn de ijzers gevat in een driehoekig profiel zodat de schaats zichzelf eenvoudiger uit 
een scheur werkt) 

 een veel 'luiere' bocht aan de voorkant: de schaats gaat gemakkelijker over hobbels heen  
 extreem laag, je staat direct op het ijzer: meer stabiliteit 
 te gebruiken met 2 stokken: je gebruikt ook de kracht van je 

armen 
 dikkere ijzers: sterker, minder kans op een kromme schaats bij 

een scheur 
 sterkere koppeling zonder veren: minder fragiel dan klapnoren 
 meestal snelkoppeling: klunen op schoenen 
 minder strakke schoenen: warmere voeten 

 
maar ook: 

 langere ijzers: minder wendbaar, minder geschikt om bochten 
te rijden op een 400m baan 



 andere schaatsslag: je staat veel rechterop op kluunschaatsen, je schaatsstijl gaat wat weghebben van 
langlaufen 

 gladde schoenen: je kluunt weliswaar op schoenen, maar de zolen zijn smal en spekglad 
 meer werken: in het algemeen vindt men dat het schaatsen op Zweedse schaatsen wel meer ontspannen is, 

maar ook iets vermoeiender.  
 langzamer: de andere houding, de andere slag zorgt ervoor dat je iets minder snel schaatst 
 spierpijn: de eerste dagen dat je met stokken rijdt, heb je gegarandeerd spierpijn in je armen 

 
Op het geveegde natuurijs van Zweden (vooral op het ijs van Runn) kun je - meestal - op beide soorten schaatsen uit 
de voeten. Is de ijsvloer in slechte condities (en dan met name: fondantijs en hobbeltjesijs), dan schaats je 
gemakkelijker met de kluunschaatsen. 
Heb je alleen (klap-)noren, dan is Zweden een goede plek om de Zweedse schaatsen een keer uit te proberen. In 
Sigtuna kun je schaatsen en schoenen (eventueel met stokken) huren bij de sportwinkel midden in het dorp. 
In Falun is de schaatsverhuur voor het komende siezoen nog niet geregeld, maar zijn er wel plannen voor. Hou de 
website en Facebook in de gaten voor meer nieuws hierover. 
 
Op de website nog veel meer informatie over kluunschaatsen of noren (inclusief een link naar een driedelig video-
review). (https://natuurijszweden.nl/schaatsen/klunen%20of%20noren.html) 
 

Lunch / fika / koek-en-zopie  
Zweden zijn niet zo heel erg van de koek-en-zopie: er zijn gewoon te weinig klanten 
op het ijs om rendabel vanuit je achtertuin koffie te gaan verkopen. Wél zijn er soms 
kraampjes op het ijs die door de verkoop van ‘fika’ (hét Zweedse begrip voor koffie 
met iets lekkers) wat verdienen voor het goede doel. 
 
In Sigtuna is af en toe in het weekeinde het café bij het Stadsparken (de centrale 
schaats-opstapplek van Sigtuna) open voor koffie. Als dat dicht is,  loop je 200 meter 
naar het centrum van het stadje waar verschillende koffietenten zijn. 
 
Bij Falun hebben de drie meren elk een uitspanning. 
Aan Ösjön (het kleinere meer aan de zuid/westkant van Runn) ligt Ornässtugan Café. 
Voor hen die schaatsen op het meer Vika (ZO van Falun) ligt het cafe midden in het 
dorpje. Circa 500 meter lopen van de opstapplek.  
Aan Runn zelf ligt op het schiereiland Framby Udde het gelijknamige café/restaurant. 
Eenvoudig herkenbaar: een geel Pipi Langkous-huis. 
Ornässtugan Café +46 243 648 35 
Koffie, thee, broodjes 
Open: zaterdag en zondag 11-16u 
Vika Café +46 023-77 03 69 
Koffie, thee, brooodjes, levensmiddelen. 
Open: werkdagen: 10-1u  weekend: 12-18u 
Främby Udde Resort +4623 29000 
In verband met wisseling van eigenaren afgelopen zomer en een verbouwing 
de komende maanden zijn de openingstijden komend seizoen nog niet bekend. 
In ieder geval is de Framby Udde open in de weekeinden. 
Voor openingstijden buiten het weekeinde: hou de website en facebook in de 
gaten. 
 
Zie de kaart voor de juiste plek van de verschillende koek-en-zopies. 
(natuurijszweden.nl/ijs/ijswegenkaartfalun.html) 
Maar de meeste Zweedse schaatsers maken van het schaatsen echt een dagje uit door onderweg op een eilandje te 
gaan lunchen. Op veel eilandjes is een vuur-plek aangelegd (soms zelfs overdekt). Iedereen neemt iets mee: een blok 
hout, een paar thermosflessen, worstjes, broodjes en marshmellows: het lunchfeest kan beginnen. 
 
 



 
Zweden heeft de naam duur te zijn. Dat klopt niet helemaal: 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 5-10% 
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). (NB: dit geldt niet voor speciaal gezette cappucino’s, 
latte’s en dergelijke) 
Als je je koffie op hebt, is het normaal om je kop 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 ;-) 

  

Techniektrainingen & Clinics 
Zodra het schaatsseizoen start, beginnen de lokale trainingen weer. 
 
Falun/Runn 
De plaatselijke schaatsvereniging van Falun en Borlange (Dala Active Skaters), 
organiseert elke zaterdag vanaf 11 januari een techniektraining gevolgd door een korte 
toertocht. 
Om 10:30 uur elke zaterdagochtend kunt u meedoen aan deze techniek-training. 
Direct daarop aansluitend (11:00 uur) is er een rustige toertocht op Runn onder 
begeleiding van één van de lokale schaatsers. Zij kennen het meer Runn als geen ander. Als bezoekende schaatser ben 
je van harte welkom om deel te nemen.  
De toertocht is geschikt voor iedereen die op natuurijs uit de voeten kan en duurt circa 2 uur. 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 – 
Hälsinggårdsbryggorna. 
 
Sigtuna 
In de aanloop naar de Sigtunarännet (15 feb), worden in Sigtuna drie clinics georganiseert. Telkens op 
zaterdagochtend van 10.00 tot circa 13.00 uur.  Na iedere clinic een gezamenlijke schaatstocht.  
Verzamelen op Strandvägen 38 (centrum Sigtuna). 
Deelname is gratis als je ingeschreven bent voor de Sigtunarännet. Anders zijn de kosten SEK 250 (ter plaatse 
contant). 
De voertaal is Zweeds. 
Op zaterdag 25 januari een clinic over ijsveiligheid onder 
leiding van Jonas Ettemo van de Zweedse 
ZeeReddingsbrigade. In deze clinic leer je over het beoordelen 
van het ijs en je krijgt de mogelijkheid te oefenen hoe je uit 
een wak komt met volledige schaatsuitrusting aan. 
Op zaterdag 1 februari een clinic over uitrusting en 
materiaalonderhoud. Je krijgt uitleg van professionals over 
wat je wel en niet nodig hebt aan uitrusting als je met een 
groep het ijs opgaat. Tevens gratis schaatsen slijpen. 
Op zaterdag 8 februari een clinic schaatstechniek onder 
leiding van Mattias Hadders, hoofdtrainer van de Zweedse 
schaatsselectie.  
 
 

  



Uit de oude doos 
Het aantal abonnee’s op deze nieuwsbrief groeit 
informeren, worden soms arikelen uit eerdere nieuwsbrieven geredigeerd en herhaald. Maar voor de lezers die
jarenlang de nieuwsbrief lezen, kan dat leiden tot 
Daarom vanaf nu als vaste rubriek in de nieuwsbrief: een verwijzing naar eerdere artikelen.
In nieuwsbrief 18/19 nr 3: “Rare jongens, die Zweden
en een bezoek aan de plaatselijke supermarkt al aller
en Nederland kunt ontdekken. 
In nieuwsbrief 17/18 nr 7: “Blaren voorkomen
natuurijs geen blaren krijgt (werkt gegarandeerd!)
Beide artikelen vind je via de Nieuwsbrief
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                        
 
 
Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen: 
Nieuwsbrief nr 2 - Nieuwsbrief in nieuwe vorm 
presentatie - De multi-merentocht (en 7 andere schaatsreizen) 
Skate4Air daylightchallenge – Schaatsbeeldjes
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201920%20
Nieuwsbrief nr 1 - Waar kun je schaatsen in Zweden? 
maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek? 
Schaatsen in de Kerstvakantie? 
(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 nieuwsbrief" naar 
 
 

  

deze nieuwsbrief groeit elk jaar nog steeds lekker door.  Om de nieuwe lezers goed te 
informeren, worden soms arikelen uit eerdere nieuwsbrieven geredigeerd en herhaald. Maar voor de lezers die
jarenlang de nieuwsbrief lezen, kan dat leiden tot “oh, dat hebben we al gehad, hoeven we niet meer te lezen.
Daarom vanaf nu als vaste rubriek in de nieuwsbrief: een verwijzing naar eerdere artikelen. Dit keer:

Rare jongens, die Zweden”. Een artikel waarin ik beschrijf hoe je in een korte wandeling 
en een bezoek aan de plaatselijke supermarkt al allerlei leuke en opvallende culturele verschillen tussen Zweden 

Blaren voorkomen”.  Praktische tips om te zorgen dat je op je eerste tochten op 
natuurijs geen blaren krijgt (werkt gegarandeerd!) 

Nieuwsbrief-pagina op de website. (https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html

                                                                                                        Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter

Nieuwsbrief in nieuwe vorm – Hoe schaats jij? - Sigtuna en Sigtunarännet 
merentocht (en 7 andere schaatsreizen) - Het ijs in december - 18 Zweedse schaatsplekken 

Schaatsbeeldjes - 12 maal een echte (winter-)Zweed 
https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201920%20-%20nr%202.pdf) 

Waar kun je schaatsen in Zweden? - De eerste schaatskalender - Website geactualiseerd 
maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek? – Sigtuna en Stockholm - Korting op de overnachtingsprijs 

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

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

Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de 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

 

.  Om de nieuwe lezers goed te 
informeren, worden soms arikelen uit eerdere nieuwsbrieven geredigeerd en herhaald. Maar voor de lezers die al 

oh, dat hebben we al gehad, hoeven we niet meer te lezen.” 
Dit keer: 

beschrijf hoe je in een korte wandeling 
le verschillen tussen Zweden 

.  Praktische tips om te zorgen dat je op je eerste tochten op 

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

Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter 

Sigtuna en Sigtunarännet - Buffelavond met 
18 Zweedse schaatsplekken - 

Website geactualiseerd - Wat 
Korting op de overnachtingsprijs – Buffelen - 

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 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) 

 
 
 
 
 


