
HLSK Deelnemers 
opleiding 
Deelnemersbijeenkomsten 

5 en 9 november 2010 
15 en 25 november 2011 

20 november 2012 
5 en 29 november 2013 

21 sept en 7 dec 2014 
30 okt 2015 



Waarom zijn we hier? 

 

 Genieten van schaatsen en ijs 

 Genieten van ongerept ijs zodra dit kan 

 Veilig schaatsen door uitrusting, afspraken 
en kennis 

 Gezelligheid door avontuur met 
gelijkgezinden 

 

Zweeds schaatsen 
een kleine impressie vooraf 







 



 









Deelnemerscommissie: 

Marcel, Gert-Jan, Marijn 

 
- Liefhebbers van natuurijs / natuur 

- Genieten van veilig schaatsen op Zweedse manier 

 

- Marijn: ijsvos en aspirant gids 

- Marcel: gids bij de HLSK en Zweden-fan 

- Gert-Jan: bestuurslid, ijsvos en aspirant gids 

 



Mededelingen 

 Consumpties zelf afrekenen s.v.p. 

 Staat mobiele telefoon uit? 

 

 Maak aantekeningen 

 Algemene vragen direct stellen 

 Persoonlijke vragen na afloop 



Pauze na deel I 

Indeling deelnemersavond 

 
 Deel I – op pad met de HLSK 
  wat kan ik verwachten? welke regels? 

 

 Deel II – uitrusting doornemen 

  welke spullen heb ik nodig? 

 

 Deel III – inschrijving en Skridskonät 

  hoe schrijf ik in? hoe meld ik ijs? 

 

 



Voorbereiding, en afspraken 

 

 

 

Deel I – Op pad met de HLSK 

 



Van zelfstandig naar gidssysteem 

 



Van geveegde banen naar 
onbekend ijs 



Van noren naar volledige uitrusting 

http://www.viking.nl/shopnl/Default.php?


Van losjes naar discipline 

 



Van vast naar mobiel 

http://www.skridsko.net/skridskonet/bild/bild-v.asp?ID=81561&_large=1


Van luieren naar voorbereiding 



Het HLSK jachtgebied 



Schaatsen en ijs in Scandinavië is anders 
dan in Nederland 

 
 

 

 

 Grote temperatuur schommeling, werking op ijs 

 Grotere weersveranderingen  

 Arctisch omstandigheden 

 Overal stromingen in het water (door hoogte) 

 Onbekende en afgelegen omgevingen 

 IJs blijft vaak hele winter liggen en verandert 
voortdurend 

 Zeer grote variatie in soorten zoet en zout ijs 

 Schaatsen op grote meren en op zee 

 Intensieve weekeinden met lange dagen 
 
 



 

 De HLSK is van een goede voorbereiding. 
Een goede voorbereiding zorgt voor: 

 

 Meer harmonie in de groep 

 Meer schaatsuren op beter ijs 

 Minder ongelukken 



Kijk op www.hlsk.nl onder deelnemers 

De 10 stappen van de deelnemersopleiding 
 
1. Informatiebrochure lezen 
2. Tarieven en kostenregeling kennen 
3. Deelnemersavond bijwonen 
4. Eigen verklaring ondertekenen 
5. Je uitrusting in orde maken 
6. Controle van je uitrusting door (aspirant-)gids 
7. Veiligheidsoefeningen doen tijdens HLSK tocht 
8. Gedragscode en werking Skridskonet kennen 
9. Door gids erkend worden als deelnemer 
10. De badge op je rugzak naaien als bewijs! 

http://www.hlsk.nl/


Een nieuwe sport 

Is dat niet te uitgebreid? 

 
 Eerder te weinig… schaatsen met de HLSK is te 

vergelijken met toerskiën: je gaat met een 
onbekende groep op nieuw en onbekend ijs. 

 

 Dit kan veilig: mits we allemaal een goede 
voorbereiding en instelling hebben. De spullen, 
de groep en de gids maken het mogelijk. 



Sta open voor deze mind-change 

De valkuil van Nederlanders: 

 
 Bij bergwandelen / klimmen / toerskiën is men 

voorzichtig 

 

 Maar over schaatsen denkt men alles te weten. 
We schaatsen immers in Nederland toch ook? 



Sociale vaardigheden 

De HLSK “sociale vaardigheden” top 10  
 
1. Wees goed voorbereid 
2. Respecteer de afspraken 
3. Laat je horen; daarna beslist het gidskoppel 
4. Geven en nemen in de groep 
5. Wees behulpzaam 
6. Heb oog voor de andere groepsleden 
7. Samen uit, samen thuis (op een trip) 
8. Evalueren is leren 
9. Eigenwijsheid laat je thuis 
10. Blijf positief, ook als het tegenzit 

 
 



Pas op, het is verslavend 

Wat levert de HLSK manier op? 

 
 Ieder jaar schaatsen op natuurijs 

 Prachtige natuur- en outdoorbeleving 

 Eerder en vaker schaatsen dan de massa 

 Weg uit de drukte 

 Groepsgevoel en gezelligheid 

 Veel leren: van ijskennis tot outdoorkennis tot 
jezelf bij langere en moeilijke tochten 



Veel voorkomende vragen 

 
 Waarom met gidsen? 

 Waar gaan we heen? 

 Auto of vliegtuig? 

 In schaatskleren weg? 

 Waarom zo vroeg op? 

 Hoeveel kilometer schaatsen we? 

 Kan ik het tempo bijbenen? 

 Waarom boeken we geen hotels? 

 ....? 

 



Travel light with all the essentials 

 

 

Deel II – Uitrusting 

 
Geen sheets, maar met de spullen erbij. 

 

Paklijst op www.hlsk.nl 

Tips voor spullen kopen op www.hlsk.nl 

 

http://www.hlsk.nl/
http://www.hlsk.nl/


Blijf op de hoogte 

 

 

 

Deel III – Informatievoorziening 



Een schat aan informatie 

Beleid van de HLSK 

 
Alle statische info op www.hlsk.nl 

Deze site is van de HLSK zelf 

 

Alle dynamische info op www.skridsko.net 

Skridskonet is een internationale samenwerking van 
clubs die “Zweedse stijl” schaatsen 

 

http://www.hlsk.nl/
http://www.skridsko.net/


Een schat aan informatie 

Uitleg over Skridskonet 

 

1. Algemene werking 

2. Verschil klubbtur/privé-tocht 

3. Inschrijven op een tocht 

4. IJsobservaties en tochtrapporten 

5. IJsnieuws van de ijsrapporteur 

6. Advies om rond te kijken 

 



Oefening baart kunst 

Wil je oefenen? 

 
1. Ga naar test.skridsko.net 

 

2. Gebruik je eigen login 

 

3. Onbeperkt invoeren ijsobservaties en 
tochtrapporten 
 

http://test.skridsko.net/


Goede en complete uitrusting is 
verplicht  

Volgende stap: Je uitrusting in orde maken 

 
- Controle en advies mogelijk tijdens 

seizoensopening op 6 dec 2015 

- Of afspraak maken bij Marcel 

- Of leenuitrusting boeken bij Marcel 



Tot ziens bij de opening! 

Afsluiting 
 

Na een of twee trips weet je of je 
“gegrepen” bent door de HLSK 


