
= EERSTE MAIL JUBILEUMREIS ZWEDEN= 
 
Beste DKIJV lid van 18 jaar of ouder, 
 
Het kan je bijna niet ontgaan zijn: Op 6 april 2016 bestaat DKIJV 50 jaar! Tijd voor iets bijzonders 
dus. Wij (zie onder) zijn daarom bezig met het organiseren van een Jubileumreis naar Zweden! 
 
Voordat we daadwerkelijk op pad kunnen, moet er nog veel gebeuren. In deze mail delen we alvast 
onze uitgangspunten en het is de bedoeling dat we jullie regelmatig op de hoogte houden van 
vorderingen. Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te gaan, laat dat dan aan ons weten! Maar ook 
jouw vragen, suggesties en tips zijn van harte welkom en kun je sturen naar 1966@dkijv.nl 
(vermeld svp 'Zweden' in het onderwerp). 
 
Waar gaat het om? We hebben voor ogen om met een gezellige groep enkele dagen op Zweeds 
natuurijs te schaatsen, dwars door de ongerepte natuur. In Zweden staat de veiligheid hoog in het 
vaandel als het gaat om schaatsen op natuurijs. We zullen dan ook met volledige uitrusting op pad 
gaan (stokken, rugzak met droge kleren, werplijn, ijsprikkers, etc. etc.), onder begeleiding van 
ervaren gidsen, en - voor de duidelijkheid - vooral op ongeveegd ijs. 
 
Qua periode hebben we gekozen voor de 2e of 3e week van februari 2017. Daarmee denken we een 
goede kans op goed ijs te hebben, en tegelijkertijd (relatief) lange dagen. In verband met kosten, 
temperatuur en (ook weer) lange dagen, ligt het zoekgebied ongeveer ter hoogte van Stockholm. 
Vooralsnog zullen we ook op Stockholm vliegen. Verder denken we aan een reis van ca. 5 dagen, 
met zo goedkoop mogelijke overnachting (groepsaccommodatie, kamphuis, hostel, etc.). Op grond 
ervaringen van anderen verwachten we dat het mogelijk is om zo'n reis voor ca. € 1.000,- p.p. te 
organiseren (vlucht, verblijf, gidsen, huur materiaal, vervoer ter plaatse); dat is in elk geval het 
richtbedrag. 
 
Tenslotte: Dit gaat natuurlijk zo'n geweldige reis worden dat er heel veel mensen mee zullen willen 
(familieleden, vrienden, kennissen, etc.). In eerste instantie richten we ons echter op leden van 
DKIJV van 18 jaar en ouder. Mocht je mensen weten die ook heel graag mee zouden willen, dan is 
er nog ruim voldoende gelegenheid om lid te worden, en dat kost nog geen € 40,- per jaar! 
 
We schatten in, dat we uiteindelijk met een groep van ongeveer 20-30 personen op pad gaan, maar 
horen uiteraard graag of dat een reële schatting is. Wil je daarom door een reply op deze mail 
aangeven of je interesse hebt om mee te gaan? Daarmee ga je nog geen enkele verplichting aan, 
maar geeft ons meer input bij de organisatie. 
 
Wij kijken alvast uit naar februari 2017 en hebben er ongelofelijk veel zin in! 
 
Met sportieve groet, 
Martine de Fraiture, Lies Hoek-Spaans, Saskia Pluijm en Wiebe Postma 
	  


