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IJsvos Praktijk onderdeel 2 – groot / zout ijs – checklist 
Als onderdeel van de IJsvoscursus houdt de HLSK bij wie wat in de praktijk gezien heeft. 
Onderstaande checklist geeft een overzicht van situaties die door iedere deelnemer 
gezien/gedaan moeten zijn. De gids(en) van een groep vinkt per deelnemer de situaties aan. 
 

Rubriek Omschrijving Tocht Nr. 

Zoet Op groot meer - twee uur voorop schaatsen met gids achter je  1 

Op groot meer – ijs dat naar de kant waait en in stukken breekt van 
dichtbij zien (let op: alleen vanaf de kant) 

 2 

Op groot meer – bij breuklijn ijs onder en boven elkaar zien schuiven 
door de wind (let op: vanaf de ‘vaste’ ijsplaat of vanaf de kant) 

 3 

Op groot meer – bij open stuk water op deinend ijs staan  4 

    

Zout Op zee - twee uur voorop schaatsen op zout ijs met gids achter je  5 

Sterkte van nieuw zout kärnis testen: sondeer en bepaal de 
sterkte/dikte van zout kärnis van >8 cm via dunner tot nog net 
dragend 

 6 

Sterkte/dikte van oud/avsaltad (afgezouten) zout kärnis testen: 
sondeer en bepaal de sterkte van avsaltad kärnis van >10 cm via 
dunner tot nog net dragend 

 7 

Sterkte/dikte van stöpis testen: sondeer ijs en bepaal de 
sterkte/dikte van stöpis >12 cm via dunner tot nog net dragend 

 8 

Saltis driehoek uitzagen: bekijken structuur van het ijs; bekijken 
lamellenstructuur onderkant 

 9 

Uppsaltning zien, proeven en driehoek uitzagen  10 

Schaatsen op dun saltis: geluid van sprickor (barsten) horen plus 
boeggolven en hangmat zien 

 11 

Stilstaan aan waterkant waar deining het ijs op en neer beweegt en 
evenwijdige barsten geeft (let op: alleen met aanlandige wind en 
veilige terugtocht mogelijkheid) 

 12 

Stilstaan aan landkant waar golven die onder het ijs bij land komen, 
het ijs op en neer bewegen, stuk maken en evenwijdige barsten 
maken (let op: alleen met aanlandige wind en veilige terugtocht 
mogelijkheid) 

 13 

Open windwakken in zoutijs verkennen  14 

Lovartsvindbrunnar herkennen, verkennen  15 

Tallriksis waarnemen  16 

Underfrättning bij vernauwing/doorgang (sund) herkennen, 
verkennen 

 17 

Råk (uppråk of nedråk naar keuze) verkennen en passeren en relatie 
met temperatuurverandering: krimpen of uitzetten? 

 18 

 
Voor de gids(en): vul in de kolom Tocht het tochtrapportnummer op SN in, zodat herleid kan 
worden op welke datum / welk meer de situatie door een kandidaat ijsvos gezien/gedaan is. 


