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Algemeen
De HLSK beschikt over een set aan reglementen en opleidingsdocumenten, die gepubliceerd staan op
www.hlsk.nl. Aan het begin van ieder seizoen brengen we de, tijdens de winter opgespaarde,
verbeteringen aan. De punten van dit seizoen 2016/2017 staan hieronder aangegeven.
Overzicht wijzigingen op bestaande documenten
Het bestuur en gidscommissie van de HLSK hebben de volgende wijzigingen aan bestaande
documenten doorgevoerd:
Nr.

Wat

Waarom

Welk document

1.

IJsvosopleiding is van 3 naar

Groot/zout bleek in de

IJsvosOpzet

4 seizoenen gegaan

praktijk niet in één seizoen
te behandelen

2.

Gedragscode Skridskonet

Wegens veranderingen in

actualiseren, liefst inkorten

isobs en färdrapport op SN

GedragscodeSkridskonet

tot een beleid
3.

Tarief voor badge is van 10,-

Bestuursbesluit

TarievenOverzicht

Gebaren goed gezet in

Pagina 2 onderaan stond

Veiligheidsoefeningen

document

het gebaar voor noodstop

Veiligheidsoefeningen (direct

verkeerd genoemd

euro naar 0,- euro gegaan
4.

tijdens afgelopen seizoen
doorgevoerd)
5.

6.

Gebaren goed gezet in de

Pagina 5 tweede cursieve

informatiebrochure (direct

blok stonden gebaren voor

tijdens afgelopen seizoen

afstand en noodstop

doorgevoerd)

verkeerd om

Aanpassen Klubbtur

Regels rond IJsrapporteur

Certificatie

in de praktijk anders. Niet

InformatieBrochure

KlubbturCertificatie

duidelijk of vrije
inschrijving noodzakelijk is
voor een Klubbtur

Overzicht nieuwe documenten
Het bestuur en de gidscommissie van de HLSK hebben de volgende nieuwe documenten op de
website van de HLSK opgenomen:
Nr.

Wat

Waarom

Welk document

1.

Gidscertificatie wijst nu

Het opleidingsprogramma

Nieuw document: Gidscertificatie

naar het complete

wijzigt vaak (meerdere

gidsopleidingsprogramma.

keren per seizoen) door de

Beter is om een kort

gidscommissie, maar de

document met de vereisten

vereisten voor een gids niet.

te hebben, los van het

Die zijn onderdeel van het

opleidingsprogramma

HLSK-keurmerk en zouden
niet steeds gewijzigd
moeten (kunnen) worden.
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Voorkomt tevens
inconsistentie, omdat
Gidsopleidingsprogramma
nu op 2 plaatsen op de
website staat: bij Gidsen en
bij Reglementen.
2.

De test Pas jij bij de HLSK?

Deze test is ontwikkeld voor

op de website toevoegen

de KNSB-dag eind 2015

Nieuw document: PasJijBijDeHLSK

waar de HLSK te gast is
geweest. Ook bruikbaar op
de website.
3.

Risicoanalyse toevoegen

Bij Mjøsa is gebleken dat

aan de gidsopleiding.

gidsen in een tunnel terecht

Discussie: ook toevoegen

kunnen komen qua

aan de

doorgaan in onveilige

deelnemersopleiding?

situaties. De risico analyse is

Nieuw document: RisicoAnalyse

een hulpmiddel om het
overzicht over
gecombineerde risico’s te
houden.
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