
Toe aan een 
nieuwe uitdaging?

Lees dan verder



Naast de 7e editie van de Alternatieve 
Elfstedentocht op de Weissensee in 

Oostenrijk biedt Skate4AIR deze winter 
een Skate4AIR Challenge in Zweden aan!

Challenge



     De Daylight Challenge
Back to basic
Op zoek naar een echte sportieve uitdaging, de strijd tegen de elementen 
aangaan, gecombineerd met buitenactiviteiten in een Zweedse omgeving. 

From dawn to dusk! 
Starten bij zonsopkomst en finish bij zonsondergang en zoveel mogelijk 
kilometers schaatsen. O.l.v. ambassadeur Jochem Uytdehaage en Duosport 
instructeurs. Alle deelnemers finishen tegelijk bij zonsondergang.

Zweedse beleving
Rondom deze Challenge zal een programma met Zweedse 

beleving worden georganiseerd. Altijd al willen ijszeilen, in 
een ijswak willen baden of driften met een auto, 

sneeuwscooter of kart op het ijs? Dit is je kans!

Schaatsclinics
In de voorbereiding op de Challenge in Zweden 
wordt in Nederland een tweetal schaatsclinics 
georganiseerd.
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Locatie
Het Runn meer in het hart van Zweden, vlakbij 
historische stad Falun. 
Het Runn meer is het meest zeker van natuurijs en 
het heeft de langst geveegde natuurijs 
schaatsbanen van Europa. Voor de 11e keer is het 
meer verkozen tot beste schaatslocatie van Zweden. 
De beste locatie voor deze Challenge.
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Programma

Donderdag 9 t/m maandag 13 februari 2017

Einde middag > vlucht Amsterdam Schiphol - 
Stockholm Arlanda; transfer naar Falun 

Welkom + verkennen ijs + gezamenlijke diner

Zaterdag 11 februari: Vroeg ontbijt + Skate4AIR 
Daylight Challenge + gezamenlijk diner

Activiteiten/ relaxen + gezamenlijk diner 

Ochtend transfer naar Stockholm Arlanda; begin 
middag vlucht naar Amsterdam Schiphol
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Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Maandag
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Zonsopgang Min. aantal deelnemers

ZonsondergangMax. aantal deelnemersSchaatstijd

Eén grote ronde

7.49 10 - 15 KM 35

508.46 16.35



Sponsorgeld 
Naast de inschrijfkosten zamelen alle 
deelnemers minimaal € 750 in. Dit 
geld gaat rechtstreeks naar de 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 
(NCFS), die het besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek. Tien 
procent van de totale opbrengst 
wordt besteed aan CF Europe, die 
daarmee onderzoek naar CF dat in 
Europa wordt gedaan coördineert.

Swedish Cystic 
Fibrosis 
Association
Het programma wordt gecombineerd 
met de Swedish CF Association. Dit 
betekent dat er ook Zweedse 
deelnemers de Challenge aangaan en 
geld inzamelen voor de Zweedse 
patiëntenorganisatie.
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Vlucht Amsterdam Schiphol - Stockholm 
Arlanda

Transfer van vliegveld naar Falun 
en terug

Exclusief Skate4AIR kledingpakket t.w.v. 
€ 120; schaatspak, jack, muts en coll

Verblijf voor 4 nachten o.b.v. half 
pension 

Deelname Daylight Challenge inclusief 
uitgebreide verzorging en medische 
assistentie onderweg

Deelname (sportieve) activiteiten

Begeleiding door Skate4AIR 
ambassadeur Jochem Uytdehaage en 
Duosport instructeurs

2 schaatsclinics ter voorbereiding op de 
Challenge

Uitgebreide deelnemersinformatie

Kosten
€950



Overtuigd? Schrijf je dan nu in voor 
de challenge!

Heb je nog een vraag? 

Meer informatie
Främby Udde
Locatie van de overnachtingen
http://www.frambyudde.se

Runn Meer Falun
http://www.natuurijszweden.nl/ijs.html

Inschrijven
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Meer info

Meer info

Inschrijven

challenge@skate4air.nl

http://www.frambyudde.se
http://www.natuurijszweden.nl/ijs.html
mailto:challenge@skate4air.nl
https://skate4air.typeform.com/to/EeiRmp
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