
 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 1819 - nr 4   deze nieuwsbrief als PDF:  
 
In deze vierde nieuwsbrief dit seizoen: Het Zweedse (schaats-) klimaat - Actuele ijscondities – Lunch / fika / koek-en-
zopie – Techniektrainingen & Clinics – Voorpret: Runn-Vika-Runn 
 
Het Zweedse (schaats-) klimaat 

Zweden is een groot (lang) land, en heeft 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 wordt het kouder als je van 
zeeniveau (de oostkust) naar hoger gelegen heuvel 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. 
Meer naar het Noorden kan er nog geschaatst worden bij Östersund en (op de zee) bij Luleå en 
Piteå. 
Op het kaartje zie de gemiddelde temperaturen in februari (2018). 
Een overzicht van de belangrijkste schaatsgebieden vind je op de website. (https://goo.gl/rsDdsW) 
Voor het ijs betekenen deze klimaatzones dat er verschillen zijn 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. 
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 verband met het vegen, begint het seizoen in Östersund ook in januari en loopt door tot eind maart. Hetzelfde geldt 
voor Mora/Orsa. 
Hoe meer je naar het Noorden gaat, hoe vaker je een dagje échte koude kunt hebben. Met -15° C overdag is het echt 
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. 
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 (mid januari) komt het schaatsseizoen (voor de tweede keer deze 
winter) echt op gang. Eind november kon er al op veel kleine meertjes worden geschaatst.  
In december volgde een paar weken met warmer weer. De schaatstochten onder begeleiding van een gids gingen wel 
door, maar er waren maar een paar kleinere banen geveegd. 
De kou is nu stevig ingezet en ook op de grotere meren wordt geveegd: ook zonder gids kan er op steeds meer 
plekken onbezorgd worden geschaatst. 
In de buurt van Stockholm en bij Sigtuna is nog niet geveegd, maar gezien de lage temperaturen de komende weken, 
zal het niet lang duren of ook daar kunnen de vegers aan de slag. 
De actuele ijscondities kun je op de website vinden. (natuurijszweden.nl/ijs/actueel.html).Deze pagina wordt regelmatig 
ververst. 
Nóg actuelere ijscondities kun je ontvangen door de facebookpagina te volgen. (facebook.com/NatuurijsZweden/) 
Of bekijk zelf de live webcams.  (natuurijszweden.nl/Afzet/webcams.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 moeten de schaatsen af en 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 ligt op het schiereiland Framby Udde het gelijknamige 
café/restaurant. Eenvoudig herkenbaar: een geel Pipi Langkous-huis. 
Ornässtugan Café 
Koffie, thee, broodjes 
Open: zaterdag en zondag 10-15u 
Vika Café +46 023-77 03 69 
Koffie, thee, brooodjes, levensmiddelen. 
Open: werkdagen: 10-1u  weekend: 12-18u 
Främby Udde Resort +4623 29000 
Open: Dagelijks van  9-17, Vrijdag-Zaterdag 9-19 
Lunch buffet, koffie, soep en dergelijke. Ook schaatsverhuur en sneeuwschoenenverhuur 
 
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 
Nu het schaatsseizoen echt losbarst, beginnen de lokale trainingen weer. 
 
Falun/Runn 
De plaatselijke schaatsvereniging van Falun en Borlange (Dala Active Skaters), 
organiseert elke zaterdag 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 (17 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 26 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 2 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 9 februari een clinic schaatstechniek onder 
leiding van Mattias Hadders, hoofdtrainer van de Zweedse 
schaatsselectie.  
 
Voorpret: Runn-Vika-Runn 
Een blog die ik vorig jaar aan het einde van mijn Zweedse schaatsreis 
schreef. 
De vlucht terug naar Amsterdam heb ik in de avond gepland. Zelfs als 
ik flink speling neem voor de treinreis naar Arlanda, het vliegveld van 
Stockholm, hou ik´s ochtends een aantal uur over om nog wat te 
schaatsen. 
Het weer ontwikkelt zich omgekeerd aan gisteren: bij het opstaan 
bewolkt met sneeuw in de lucht, maar na een uurtje trekt het open en 
wordt het stralend. Met een temperatuur iets onder nul is het 
uitgelezen weer. De drijvers van de pieren van de jachthaven staan te glimmen in de zon. 
 

Op weg naar het ijs bedenkt ik me dat ik Zweden onrecht aandoe door te zeggen 
dat ze er alleen maar dennenbos hebben. Grif toe, ze hebben wel erg veel 
dennenbomen, maar berken zie je ook overal. Met wat rijp erop zijn dat mooie, 
welhaast fijnbesnaarde, bomen. 
 
 



Vanochtend vroeg is Runn-Is begonnen met het borstelen van het ijs. 
 
 
 
 
 

 
Dat is echt een verbetering. Je ziet de scheuren beter, waardoor 
je beter in je slag kunt komen. 
Het lijkt mij een koud werkje, waarbij je gewend moet zijn aan 
sneeuw, sneeuw en nog meer sneeuw op alle mogelijke plekken 
van je apparaten.  
Even later zie ik drie vrijwilligers met verschillend uitgevoerde 
borstelmachines over het ijs gaan. Op die manier hebben ze de 
5.5 km baan snel weer helemaal schoon.  
 

Er is ondertussen ook een zijtakje gemaakt naar een woonwijk van Falun. Iets minder breed, maar een verlenging 
van de baan met bijna een kilometer. 
 

 
 
Aan het einde van de ochtend maak ik (opnieuw) kennis met een van de voordelen voor hen die in Zweden wonen 
en werken: de flexibele werktijden en dan vooral de extended lunch. Het kan niet bij ieders werk, maar Christian 
(de fotograaf) lukt het regelmatig om een lunchpauze van anderhalf uur te nemen en dan te gaan schaatsen.  
Vandaag pikt Christian me op bij het ijs en rijden we naar Vika om het ijs daar uit te proberen. Onderweg stapt 
Anna in; musicus en zangeres van de snel beroemder wordende Zweedse band Good Harvest. Met dit mooie weer 
altijd in voor een stukje schaatsen. 
Ook de weg naar Vika (20 km ZO van Falun) kenmerkt zich door dennen en wat berken. 
 

 
 
 
 

Vika zelf is een klein kerkdorp met in het midden, op een 
heuvel, een grote kerk met een losstaande toren. 
 
Vika is niet een arm dorp. Er staan luxe huizen langs het 
water. Zo´n rood huis vlak onder de kerk met een eigen 
steiger en aansluitingsbaantje: ziet er bepaald niet slecht uit. 
 
 



Naast de rijke huizen in het dorpje, zijn er een paar clusters van 
recreatie- / weekend huisjes langs het water. In het midden van de 
geveegde baan is een grote picknickplaats op een eilandje (ook weer 
met aansluitingsbaantje). Een gewilde lunchplek ook in de zomer. 
De opstapplek ligt midden in het dorp, idyllisch bij een klein 
stroompje (nu stilstaand, met een betrouwbare laag ijs). Ook hier is 
het rustig. Ik tel vijf auto´s, en op het ijs zie je een enkeling schaatsen. 
Ook twee andere vrienden van Christian zijn komen lunchschaatsen, 
zodat we een groepje van 5 hebben. 

 
Foto: Christian Andersson 
 
De baan is van goede kwaliteit. Zeer weinig scheuren. Alleen een stuk van 300 meter vastgevroren sneeuwijs. Een 
dagje dooi zou dit ijs helemaal geweldig maken. 
 
De route bestaat uit een kleine ring en een grotere ring van ruim 3 km. Halverwege de grote ring is een enkele 
baan naar het einde van het langwerpige meer geveegd. Van de veger die bezig is aan deze baan horen we dat het 
ijs op dit 7 km lange stuk niet erg goed is. Ook hier veel vastgevroren sneeuw. De ijsmeesters proberen het ijs te 
schaven, maar het zal nog wel enkele dagen (of een dagje dooi) duren voordat ook deze baan goed berijdbaar is.  
 
Tijdens het tweede rondje tref ik opnieuw zo´n Zweeds cultuuritem. In Zweden duurt de winter lang. Maandenlang 
ligt er sneeuw en ijs. Het verklaart vele verschillen met Nederland. Van de treinen die ook van 50 cm sneeuw geen 
last lijken te hebben tot de autombilisten die niet snel scharen op een gladde weg. Van de hond uitlaten al 
schaatsend op het ijs tot 
schaatstraining op een ijsbaan in de 
stad in plaats van rijden op natuurijs. 
Maar ook dit tafereel: langlaufen (so 
wie so de belangrijkste sport in 
Zweden) met een slee achter je aan. 
Klinkt niet zo heel raar. Maar de baby 
die ik in de slee zag liggen slapen, deed 
me toch wel opkijken. 
 
De lunchpauze was voor mij veel te snel voorbij, dus liet ik me afzetten bij de Hälsinggårdenbrygen. Nog een 
laatste rondje over Runn. Dit laatste rondje over het heerlijke ijs met stralende zon betekent helaas het einde van 
deze schaatstrip. 
 
 

 
 
 
 



 
Meer voorpret, én een vooruitblik op de Sigtunarännet (nieuwsbrief nr 5) en een vooruitblik op de Runn Winter 
Week (nieuwsbrief nr 6) over enkele weken.
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                        
 

 
De volgende nieuwsbrieven: 
Eerste week van februari: nr 5 - Sigtuna
Tweede week van februari: nr 6 - RunnWinter
 
 
Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen: 
Nieuwsbrief nr 3 met daarin: Hoe schaats jij? 
eilanden van Runn – Het ijs in december 
daylightchallenge - Rare jongens die Zweden
(https://goo.gl/ezthns) 
Nieuwsbrief nr 2 met daarin: Buiten de stad overnachten 
Buffelavond met presentatie ‘Schaatsen in Zweden’ 
(https://bit.ly/2CgCF7x) 
Nieuwsbrief nr 1 met daarin: De eerste schaatskalenders 
schaatsplek? - 15% korting op de overnachtingsprijs 
(https://bit.ly/2Gkik5w) 
 
 
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 
 
 
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
alleen organiseren zij elk jaar de Runn Winter Week, 
de vele betrokkenen die zorgen dat er elk jaar de l
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
meer. Kom langs of bekijk het
 

 
 
 

Meer voorpret, én een vooruitblik op de Sigtunarännet (nieuwsbrief nr 5) en een vooruitblik op de Runn Winter 
ief nr 6) over enkele weken. 

                                                                                                        Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter

Sigtuna-special 
WinterWeek-special 

Hoe schaats jij? – De multi-merentocht (en 7 andere schaatsreizen) 
Het ijs in december – 15 Zweedse schaatsplekken – Even voorstellen: onze sponsoren 

Rare jongens die Zweden 

Buiten de stad overnachten -Kluunschaatsen of Noren? -Sigtuna en Sigtunarännet 
sentatie ‘Schaatsen in Zweden’ - 12 maal een echte (winter-)Zweed - Schaatsbeeldjes

De eerste schaatskalenders - Nieuwe website - Wat maakt Runn tot zo’n goede 
15% korting op de overnachtingsprijs -Schaatsen in de Kerstvakantie? -Vijftig tinten 

Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door! 
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

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 

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 

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 

o vind je bij OutdoorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, klapschaatse
meer. Kom langs of bekijk het aanbod op outdoorxl.nl (http://outdoorxl.nl/) 

Meer voorpret, én een vooruitblik op de Sigtunarännet (nieuwsbrief nr 5) en een vooruitblik op de Runn Winter 

Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter 

merentocht (en 7 andere schaatsreizen) – Ö, ö, ö, 100 
Even voorstellen: onze sponsoren – Skate4Air 

Sigtuna en Sigtunarännet - 
Schaatsbeeldjes 

Wat maakt Runn tot zo’n goede 
Vijftig tinten ijs. 

schaatsen@natuurijszweden.nl 
schaatsen@natuurijszweden.nl 

Om de kosten in de hand te houden, hebben een paar sponsoren zich bereid verklaard om NatuurijsZweden de 

Deze organisatie heeft nauwelijks meer een introductie nodig. Niet 
maar tevens vormen zij de spil tussen 

angste (en breedste) natuurijsbaan ter 
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 

o vind je bij OutdoorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, klapschaatsen en 
 



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) 

 
 
 
 
 


