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Tripevaluatie HLSK groep III na bezoek IJscongres 
12 t/m 14 november 2017 

 
We hebben na afloop van het ijscongres in Stockholm drie dagtochten geschaatst op 12, 13 
en 14 november 2017. De dagtochten zijn geschaatst als HLSK Groep III tochten, door 
Carolien, Hilde, Rob, Marcel, Guido, Niek en Tom. Rob en Tom waren gids, Hilde en Niek zijn 
newbees zonder ervaring op Zweeds ijs. Het gaat om de volgende tochten: 
 
SN 68987 Gryveldammen och Råstjå 
SN 68983 Ransi and some other lakes 
SN 68994 Zonder noren op Noren 
 
Het waren tochten op nieuw en relatief dun kärnis, licht bepoederd op Gryveldammen 
(68987), Ransi (68983), Öjsjön (ook lichte drevad snö), Noren en Kesjön (68994). Verder 
blank. Geen råkar, wel (te) dun ijs bij in- en uitstromen en ondieptes. Het vroor licht overdag, 
in de ochtend van 14 november zelfs streng. 
 
De eerste dag stratte Rob voorop en reed Tom als tweede, de tweede dag begon Tom 
voorop en wisselden Rob en Tom tussen Storgeten en Glysjön. De derde dag deed Rob 
Öjsjön en begon Tom op Noren, maar gaf na zijn plurrning de leiding terug aan Rob. 
 
Hieronder vinden jullie de leer- en verbeterpunten, opgedaan tijdens deze trip.  
 
Planning trip 
 

 De planning was interessant. Rob en Tom volgden de ijsontwikkeling vanaf het begin en 
onderscheidden als targetgebieden Noord Dalarna en het gebied noord oost van 
Sundsvall, mede op basis van bereikbaarheid binnen 6 uur van Stockholm (IJscongres). 
Vooral met de sneeuw was het spannend, maar Noord Dalarna leek gespaard te blijven 
en had de laagste temperaturen. De keuze viel daarom op Noord Dalarna, aan te rijden 
via Mora en weg nr. 70. De keuze pakte goed uit. Al op zondagmiddag 12.00 uur stonden 
we langs weg nr. 70 op Gryveldammen en daarna Råstjå. 
 

 Vooral Råstjå was tricky, we schaatsten ons bijna vast op dun ijs, maar met een korte 
landpassage kwamen we er uit. Knap gegidst door Rob. ’s Avonds Hormunden gecheckt. 
Bepoederd. Te dun. 
 

 Voor de tweede (volle) dag kozen we voor het merengebiedje zuid van Särna. 
Aanvankelijk wilden we starten op Ransi en west om naar Kesjön en Öjsjön, maar gelet 
op het feit dat de poedersneeuw in het westen meer leek dan in het oosten, besloten we 
ter plekke oost om te draaien door het gebiedje. Goede keuze. Ransi had nog heel licht 
poeder, daarna waren was het blank ijs. Geslapen in Särna. Sporthotellet toegevoegd aan 
vandrarhemkaart. Prima faciliteiten. 
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 De laatste dag toch de meren aan de west- en zuidkant. Een verplaatsing zou zonde van 
de tijd zijn, want we moesten 18.30 op Arlanda zijn. Begonnen bij Öjsjön. Daarna Noren. 
Daar lag een eilandje pal in de instroom. Bij het achterlangs het eilandje gaan was Tom 
onvoldoende alert op het feit dat hij onvermijdelijk de instroom ging tegenkomen en 
zakte er deels door. Hij viel links opzij op het ijs en kon er uit tijgeren zonder volledig nat 
te worden (bovenkleding bleef aan). Rob nam over. Noren en Kesjön zonder verdere 
problemen afgemaakt. 

 
Evaluatie 
 

 Leerzame dagen op dun ijs. Afstand en overige gidsgebaren geoefend, ook de lijnen 
gegooid. Niet met priemen geoefend terwijl we dat wel wilden doen. Gidsen reden 1 en 
2, daardoor steeds goed afstand tot voorste man. 
 

 Leerzame plurrning. Als een instroom een bijzonder verloop heeft door de aanwezigheid 
van een eilandje moet je extra waakzaam blijven omdat je hem opnieuw moet opzoeken, 
vanuit een ongebruikelijke hoek. Stel je in gedachten voor, gelet op het landschap, wat 
het logische stroomverloop zou zijn. Blijf prikken, better safe than sorry. 

 

 Geoliede groep. De newbees pasten zich heel snel aan. Het was wel zwaar voor ze, maar 
met zoveel gidsen in de groep nam Marcel een uitstekend initiatief om met de newbees 
af en toe een kortere route te pakken. De gidsen hadden dit eigenlijk moeten voorzien. 
Ook sloegen de newbees twee keer een meer over. 

 

 Startplek op Glysjön onvoldoende van te voren gecheckt, daardoor eerst aan verkeerde 
(zuid) kant. Zonde van de tijd. Speel de tracks van oude rapportjes af om te zien waar 
men is opgestapt. Wat op de kaart te doen lijkt is niet altijd makkelijk in werkelijkheid. 

 

 Guido verstaat steeds beter Nederlands, waardoor lang niet alles nog in het Engels 
vertaald hoeft te worden. Wel checken of belangrijke zaken zijn doorgekomen bij hem. 

 

 De tweede dag van het ijscongres missen, omdat het ijs lokt, is niet erg. De zaterdag is de 
belangrijkste dag en het diner op zaterdag is het belangrijkste netwerkmoment. 

 

 Volgende keer wellicht 1 of 2 bekenden van Zweedse clubs uitnodigen om mee te gaan, 
als er plaats is in de bus of huurauto? 

 


