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Algemeen
Een deelnemer is bevoegd om aan een HLSK Klubbtur deel te nemen indien aan de volgende criteria
wordt voldaan:
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Omschrijving
Informatiebrochure gelezen en op hoofdlijnen bekend zijn met de gang
van zaken tijdens een HLSK Klubbtur
Als rijdend deelnemer bekend staan in het HLSK-bestand en de
contributie van het lopende seizoen voldaan hebben
Een officiële introductieavond van de HLSK, georganiseerd door de
Deelnemerscommissie, bijgewoond hebben
Zelf de uitrusting in orde hebben gemaakt. De leenuitrusting mag één tot
maximaal twee keer worden gebruikt. Daarna is het hebben van een
eigen uitrusting verplicht.
De uitrusting hebben laten checken door een gids c.q. een aspirant-gids.
De gids dient de uitrusting te hebben goedgekeurd. Indien de gids
opmerkingen heeft, dient de uitrusting op eigen initiatief van de
deelnemer nog een keer gecheckt te zijn en volledig in orde te zijn
bevonden.
Tijdens de eerste HLSK Klubbtur meegedaan hebben aan de volgende
‘droge’ veiligheidsoefeningen:
a) Lijn met succes gooien naar een vooraf aangegeven punt;
b) Met de priemen liggend voortbewegen op het ijs over de door de
gids aangegeven afstand;
c) Samen met een andere deelnemer oefenen met het uitvoeren
van een redding na een plurrning;
d) Kennen van en oefenen met de signalen voor afstand houden,
direct stoppen, en aanwijzing gevaarlijke plek;
e) Oversteken van een råk met behulp van de ijsstokken;
f) Oefenen met de ijsstokken om globaal de sterkte van het ijs te
beoordelen.
De Gedragscode Skridskonet is bekend en de deelnemer weet hoe de
twee belangrijkste functies van Skridskonät werken: 'Invoeren van een
ijsobservatie' en 'Boeken op een georganiseerde tocht'. Beide punten
worden tijdens de eerste HLSK-trip, waaraan deelnemer meedoet, met
een van de gidsen doorgenomen.
De Eigen Verklaring hebben ondertekend en ingeleverd bij de HLSK. De
gids kan dit checken bij een bestuurslid van de HLSK.
Tijdens de eindevaluatie van de eerste Klubbtur door de hoofdgids
beoordeeld en benoemd worden tot gecertificeerde deelnemer. De gids
heeft het recht, naar aanleiding van de beoordeling, een deelnemer niet
te certificeren doch ‘aan te houden’, onder vermelding van de redenen
daartoe. In dat geval zal het bestuur zich beraden over de verdere
procedure. De gids geeft bij thuiskomst de uitkomst van de beoordeling
door aan het bestuur van de HLSK.
Na succesvolle afronding van punt 1 t/m 9 de HLSK-badge gekocht
hebben en deze op de rugzak hebben genaaid.

Check
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Hierbij wordt opgemerkt dat ook de gidsen en aspirant-gidsen deelnemers van de HLSK zijn, zodat
deze criteria ook voor hen gelden.
De punten 6 tot en met 10 treden als verplichte punten in werking bij deelname vanaf de tweede
Klubbtur, omdat deze punten niet redelijkerwijs verwacht kunnen worden voorafgaand aan de eerste
Klubbtur.
Aldus vastgesteld door het bestuur op …………………… te …………………………,
handtekening(en):
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