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Regels HLSK gids examen trip
De volgende regels gelden voor een HLSK gids examen:














Een examen bestaat gewoonlijk uit drie aaneengesloten dagtochten in Zweden.
De kandidaat-gids bepaalt samen met de examinator wanneer de trip zal plaatsvinden. Het kan
een trip met vaste datum zijn maar ook een trip met variabele datum.
Het minimum aantal deelnemers inclusief gidsen is 5 personen.
Het maximum aantal deelnemers inclusief gidsen is 8 personen.
De kandidaat gids besluit in overleg met de examinator de zwaarte van de schaatstochten;
gewoonlijk III of IV.
De kandidaat-gids besluit hoe er gereisd mag worden naar en van Zweden (gedacht wordt aan
bijvoorbeeld vliegen, auto, HLSK bus, of geheel vrij te beslissen door deelnemers).
De kandidaat-gids besluit waar er geschaatst wordt. Als de omstandigheden goed genoeg zijn
mag op groot water geschaatst worden (bijvoorbeeld Oostkust van Zweden, Westkust van
Zweden, Vättern, Vänern, Mälaren etc). De beoordeling of de omstandigheden goed genoeg zijn
is aan de kandidaat-gids. De onderbouwing van de beslissing wordt voorgelegd aan de
examinator.
De kandidaat-gids wordt geacht circa 50 % van elke dagtocht te leiden.
De schaatskondities tijdens de trip kunnen zo slecht blijken te zijn dat schaatsen niet alle dagen
mogelijk is. Dan is het minimum aantal schaatstochten twee om te kunnen slagen voor het HLSK
gids examen.
Zoals bij elke HLSK tocht hebben de examinator en eventuele andere mede- gidsen vetorecht.
Het staat de examinator vrij om tussentijds feedback te geven aan of te overleggen met de
kandidaat-gids, en vice versa; maar het is niet de bedoeling dat constant te doen.

Op de laatste gezamenlijke avond van de trip evalueert de examinator de kandidaat-gids. De
kandidaat-gids wordt daarbij beoordeeld op de onderdelen van de gidsopleiding, waarbij de
examinator zijn beoordeling onderbouwt met voorbeelden. Als volgt:
Onder
deel
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Omschrijving
Gids zijn – zelfkennis, omgaan met de groep, veiligheidsdenken, triporganisatie
Uitrusting – gebruik eigen uitrusting, uitrusting van deelnemers checken
IJsbeoordeling – ijskennis, ijsherkenning, gebruik schaatsstokken
Het weer – inschatten van omstandigheden, voorspellen invloed op ijs
Informatie – gebruik van Skridskonät, regelen van slaapplaatsen
Navigatie – gebruik van kaart, kompas, GPS tijdens de dagtochten
Noodsituaties – oefening(en) doen met de groep
Zweedse taal – met voldoende snelheid ijsobservaties kunnen lezen tijdens trip
Aantal voldoendes (minimaal 6 stuks):
Aantal punten totaal (minimaal 48 punten):

121026_RegelsHLSKGidsExamentrip_v12

Cijfer
(1-10)

