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Gedragscode Skridskonät
Deze gedragscode is bindend voor alle deelnemers en gidsen van de HLSK. Het document dient tevens
als leidraad voor het toevoegen van informatie op Skridskonät, ter ondersteuning van gidsen en
deelnemers.
1. Wat is Skridskonät?
Skridskonät betekent letterlijk “schaatsnet”. Het
is een samenwerking van circa tachtig
natuurijsschaatsclubs in Zweden. Ook enkele
clubs van buiten Zweden doen mee: onze HLSK is er daar een van. De hoofdmoot van Skridskonät is de
website www.skridsko.net. Op deze website kunnen deelnemers, gidsen en ijsrapporteurs van alle
deelnemende schaatsclubs informatie uitwisselen. De website is gemaakt door een groep Zweedse
schaatsenthousiastelingen die goed kunnen programmeren. Met opzet beschrijft dit document niet hoe
Skridskonät tot in detail werkt: de functionaliteit van Skridskonät wijzigt dermate vaak, dat een
handleiding binnen enkele weken verouderd zou zijn.
2. Mogen alle deelnemers van de HLSK op Skridskonät?
Als individueel persoon kun je geen lid worden van Skridskonät, ook in Zweden kan dat niet. De stichting
HLSK is lid van de vereniging Skridskonät. Hiermee delegeert Skridskonät het toegangsbeheer voor alle
deelnemers van de HLSK aan het bestuur van de HLSK. Daarbij hanteert Skridskonät het beleid dat
uitsluitend mensen die bij het bestuur van de HLSK bekend zijn, hun contributie betaald hebben, naar
veilig Zweeds model schaatsen en zich houden aan de normale omgangsvormen volgens Zweedse
maatstaven, toegang krijgen tot Skridskonät. Houd er rekening mee dat de Zweedse maatstaven voor
veiligheid en gedrag over het algemeen strikter c.q. beleefder zijn dan in Nederland. De Zweden zijn van
nature beleefd, spelen nagenoeg nooit op de persoon en onthouden zich eerder van commentaar dan
Nederlanders. In Zweden hoeft een gedragscode niet op papier te worden gezet; in Nederland moet dat
wel. Bij overtreding van deze gedragscode loopt de HLSK het risico dat er vanuit Zweden “vreemd” naar
de HLSK wordt gekeken, of erger, dat we worden uitgesloten van toegang. Dat zou een klap voor de
HLSK betekenen.
3. Hoe en wanneer krijg ik een login/password?
De HLSK kent drie niveau’s van login op Skridskonät: deelnemers, gidsen en ijsrapporteurs. Iedereen die
volgens de regels van het veiligheidsreglement in aanmerking komt voor toegang tot Skridskonät en zich
houdt aan de omgangsnormen op Skridskonät, krijgt een persoonlijke login/wachtwoord combinatie.
4. Wat mag ik toevoegen op Skridskonät?
Hieronder is weergegeven wat deelnemers kunnen toevoegen aan Skridskonät, waarbij per item de
gedragscode is aangegeven.
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IJsobservatie (Isobservation, vaak afgekort tot isobs):
Een weergave van feitelijkheden op een bepaalde dag / tijdstip bij een bepaald (buiten)water. Na het
“previewen” van een isobs kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden; na het opslaan echter niet
meer (i.t.t. een tochtrapport, die kan gedurende 6 dagen gewijzigd worden).
Regels:


Kort, zakelijk, specifiek en feitelijk.



Indien mogelijk voor 18:00 uur invoeren i.v.m. de tochtplanning van anderen; indien niet
haalbaar dan wel nog dezelfde avond.



Geen speculatie(s) toevoegen, zelfs niet voor de dag van morgen (dat is aan de lezer om te
bedenken).



Altijd gerelateerd aan een specifiek (buiten)water, geen algemene tekst over een gebied, regio
of land opnemen.



Behalve de ijssituatie kan de vermelding van het weer van dat moment (temperatuur,
neerslag, wind, ...) ook nuttig zijn; maar ga niet speculeren over komende nacht/dag/week.



De samenvattende aanbeveling (goed schaatsbaar, schaatsbaar, etc.) kies je zelf: het is een
combinatie van veiligheid, grootte van het schaatsgebied, gladheid van het ijs, wel/geen
sneeuw, et cetera.



Wees terughoudend met de samenvattende aanbeveling: je kunt zelf ijs met wat bobbeltjes
best goed schaatsbaar vinden, maar wees voorzichtig met zo’n beoordeling, want wat voor jou
goed schaatsbaar is, hoeft dat voor een ander niet te zijn.



Een foto en/of een GPS-spoor toevoegen is een pré. Het vermelden van een goede
parkeerplaats en/of opstapplaats is handig.



Niet meer dan twee tot drie foto’s bij een isobs opnemen.



Geen persoonlijke, verslagleggende informatie toevoegen (blogging is verboden).



Beperk de isobs via webcams ten zeerste: ten eerste is hetgeen je kunt concluderen vaak
dubieus en ten tweede kan iedereen die even zoekt de webcams vinden. Als je het doet: een
isobs via webcam dient altijd een grijze stip te krijgen, ‘schaatsbaarheid onbekend’.



Geen webcam isobs toevoegen als er al een ‘live’ isobs voor hetzelfde water van vandaag of
gisteren bestaat.
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Tochtrapport (Färdrapport):
Een verslag van een verreden schaatstocht van maximaal één dag. Een tochtrapport mag tot zes dagen
na de datum van invoeren gewijzigd worden. Foto’s en links naar films kunnen altijd ingevoerd blijven
worden, ook na zes dagen. Tochtrapporten van oude seizoenen mogen altijd ingevoerd blijven worden.
De Zweden maken er een sport van om de historie van hun club compleet te krijgen.
Regels:


Maak een pakkende titel, waarin de naam van het water is verwerkt.



Indien mogelijk voor 18.00 uur op de schaatsdag invoeren; indien niet haalbaar dan wel
dezelfde avond.



Schrijf een attractieve tekst. Houd er rekening mee dat “volgt later” vaak niet lukt.



Niet meer dan één dag per tochtrapport; niet meerdere dagen in één rapport combineren.



Per tocht maximaal één tochtrapport, toegevoegd onder de club van de hoofdgids. Geen extra
tochtrapport bij de HLSK maken als je bent meegeweest op een tocht van een andere club,
anders gaan de statistieken fout.



Alleen een rapport toevoegen als alle deelnemers met volledige uitrusting hebben geschaatst
en aan de andere veiligheidsregels is voldaan; uitzonderingen alleen mogelijk na voorafgaande
toestemming van de ijsrapporteur.



Toevoegen van het GPS-spoor door HLSK-gidsen is een ‘must’.



Lengte van de tekst en aantal foto’s in overeenstemming met de bijzonderheid van de tocht;
voor een ‘gewone’ tocht is vijf tot tien foto’s een goede norm. Vermijd foto’s die sterk op
elkaar lijken: kies de mooiste foto’s.



Geen negatieve uitlatingen of stemmingmakerij over anderen opnemen.



Alle velden exact naar waarheid invullen, niet gaan gokken.



Aantal plurrnings correct opgeven en in de tekst de toedracht en de leerpunten vermelden.
Een voetplurrning of een beenplurrning, waarbij alleen sok en broek hoeft te worden
verwisseld, telt niet als plurrning.



Aantal ongelukken: dit is het aantal gevallen van medische schade, erger dan een blauwe plek,
zoals grote schrammen, bloedende wonden, gebroken ledematen, bewusteloosheid, of erger.
In tekst beschrijven, zonder de naam van de betreffende persoon te vermelden. Schade aan
uitrusting mag in de tekst maar telt niet als ongeluk.



Belangrijk voor jezelf en voor anderen: in de tekst de leerpunten van de voorbereiding en van
de tocht vermelden.
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Geen rapport maken van een KNSB-toertocht op een geveegde baan, dat is niet ‘des HLSK’.

GPS spoor (Färdspår):
Een door een GPS-apparaat vastgelegde route, in de vorm van een bestand dat naar Skriskonät wordt
ge-upload (vaak een .GPX bestand).
Regels:


Het spoor moet een schaatstocht betreffen. Kluungedeeltes mogen meegenomen worden.



Indien haalbaar voor 18.00 uur op de schaatsdag uploaden, hoe eerder hoe beter i.v.m. de
voorbereiding van anderen voor de dag van morgen Zie färdrapport.




Gemotoriseerd vervoer mag niet meegenomen worden.



Hetzelfde spoor niet twee keer uploaden voor isobs/tochtrapport: je kunt hetzelfde tochtspoor
zowel aan isobs als tochtrapport koppelen.

Foto (Bild):
Een beeld dat aan een ijsobservatie en/of een tochtrapport wordt toegevoegd.
Regels


Je moet de rechten van de foto bezitten, dus in beginsel alleen door jou zelf gemaakte foto’s
plaatsen (dus geen foto die door iemand anders gemaakt is, ook geen ingetekende route op
een landkaart van Google of enig ander plaatje).



Geen aanstootgevende foto’s.



Geen pagina lange teksten als onderschrift.

Film (Film):
Een link naar een door jou op You Tube geplaatste film, die aan een ijsobservatie en/of een tochtrapport
wordt toegevoegd
Regels:
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Zie de regels voor het plaatsen van foto’s en denk aan de regels die You Tube hanteert voor het
plaatsen van materiaal; lees met name de regels over auteursrechten, zeker als je muziek onder je
film monteert.

Commentaar (Kommentar):
Een tekst die kan worden toegevoegd aan een tochtrapport of een foto.
Regels


Korte, attractieve toevoeging van een feit, compliment, mening of vraag aan de schrijver van
het tochtrapport.



Terughoudendheid in het toevoegen van kommentaren wordt aanbevolen.



Geen onderlinge discussies voeren: schakel in dat geval over op email/telefoon met de
betreffende persoon.



Geen andere onderwerpen erbij halen.



Geen herhalingen van eerdere commentaren en geen herhaling van theoriën of meningen.



Geen eigen borstklopperij, geen prestigestrijd.



Kies over het algemeen voor commentaar bij een tochtrapport i.p.v. bij een foto: de laatste
‘verdwijnt’ namelijk omdat er geen signalering is dat er een commentaar is toegevoegd (zoals
in de lijst van tochtrapporten wel het geval is).

Tochtorganisatie (Utlysta turer):
Er zijn drie soorten:
1.

Klubbtur = officiële HLSK trip/tocht.

2.

Lystur = privé-tocht, de organisator zorgt dat de voorbereiding wordt gedaan en dat er iemand is
die voorop schaatst.

3.

Efterlysning = privé-oproep, de organisator zoekt mede-schaatsers en iemand die de
voorbereiding wil doen en voorop wil schaatsen.

Regels


Alleen gidsen kunnen een Klubbtur aankondigen.



Deelnemers kunnen Lystur en Efterlysningtur aankondigen, dit is extra service van Skridskonät
om schaatsmaten te kunnen zoeken.
5

Stichting HLSK, Gedragscode Skridskonet, 20 oktober 2016, v2.0


Geef in de omschrijving kort en duidelijk weer wat je van plan bent.



Ook privétochten moeten op de veilige HLSK-manier worden gereden.



Voor deelnemers met weinig kopwerk-ervaring op niet-gecheckt ijs, is het raadzaam je tot
Nederland en Efterlysning (privé-oproep) te beperken.



Beperk het aantal deelnemers, want hoe groter de groep, hoe lastiger het is om de discipline
erin te houden.



Het is niet toegestaan om meerdere deelnemers onder één loginnaam aan te melden op een
Georganiseerde tocht (ook al ondersteunt Skridskonät dat wel). Het is van belang dat de
organisatoren van een trip/tocht alle namen van de aangemelde deelnemers ziet.

5. Ben ik verplicht mijn naam voluit te vermelden?
Ja, voor- en achternaam voluit opnemen is verplicht bij alle bovengenoemde onderdelen. De Zweden
houden niet van anonieme vermeldingen, daar wordt de HLSK direct op aangesproken. Vermeld je vooren achternaam met een hoofdletter aan het begin. Tussenvoegsels (“de”, “ van het”) schrijf je met
kleine letters. Bij een tochtrapport moet je alle deelnemers toevoegen. Op die manier kan iedere
deelnemer zijn eigen “logboek” van gereden tochten op Skridskonät opvragen.
6. Wordt er van mij verwacht dat ik informatie toevoeg op Skridskonät?
Ja. Hier geldt het motto: geven en nemen. De HLSK gebruikt veel informatie van Skridskonät. We
worden geacht ook informatie terug te geven. De Zweden vinden het leuk en leerzaam om berichten uit
Nederland te lezen. En dus geldt voor alle deelnemers van de HLSK: als je een observatie hebt gedaan,
wordt je geacht een isobs op Skridskonät te plaatsen. En bedenk: ook zaken die op het eerste gezicht
oninteressant lijken, kunnen waardevol zijn. Water zonder ijs bijvoorbeeld is in een (aanstaande)
vorstperiode nuttig om te weten. Als je vanuit de auto ziet dat er ergens een beginnende ijsbedekking is,
is dat goed om te weten. Voor gidsen en aspirant-gidsen is het verplicht om behalve isobs ook
tochtrapporten te maken van, op de HLSK-manier verreden, tochten. De Zweden zien ook graag
tochtrapporten van privé-tochten , met name als het extra informatie toevoegt en een GPS-spoor is
toegevoegd. Hou er rekening mee dat er een vaste kern van Zweden (en een handvol HLSK’ers) is die
álle ijsobservaties en tochtrapporten lezen. Je doet het nooit voor niets. Het toevoegen van informatie is
even wennen, maar laat je niet ontmoedigen: het is de kernfunctie van Skridskonät. Houd het feitelijk en
bondig. Oefening baart kunst en het hoeft niet allemaal de eerste keer perfect.
7. Wat doe ik als ik een fout heb gemaakt bij het toevoegen van informatie?
Probeer eerst zelf de fout te herstellen. Een tochtrapport kan tot zes dagen na invoeren gewijzigd
worden. Een isobs kan niet gewijzigd worden: de conventie is dan om op hetzelfde water een nieuwe,
correctie isobs toe te voegen, waarbij je in de tekst duidelijk aangeeft wat de correctie is. Bij een GPSspoor en een foto kun je het nummer van de isobs en/of het tochtspoor leegmaken, zodat het spoor c.q.
de foto niet meer zichtbaar is.
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Mocht het niet lukken een fout te herstellen, of je weet niet hoe het moet, mail dan naar Rob:
r.mulders@furore.com
Het is niet de bedoeling dat je zelf de makers of de webmaster van Skridskonät gaat mailen: als alle
deelnemers van alle clubs dat zouden doen, dan wordt de groep van ontwikkelaars te zwaar belast. De
herstelprocedure loopt via de HLSK zelf.
8. Doorgifte van passwords
In het verleden is gebleken dat deelnemers van de HLSK in de verleiding zijn gekomen om hun login en
password combinatie buiten de HLSK te verspreiden. Het bestuur van de HLSK is hier streng op tegen en
de mensen achter Skridskonät zien dit eveneens als een grove overtreding van de gemaakte afspraken.
IJsinformatie die in de handen komt van onbevoegden die onbekend zijn met natuurijs en de “Zweedse
manier van schaatsen” kan tot gevaarlijke situaties leiden. Zowel de HLSK als Skridskonät kunnen in dat
geval in een lastige positie komen. Het doorgeven van de login en/of het password aan mensen die geen
deelnemer zijn van de HLSK, wordt door het bestuur beschouwd als schade toebrengen aan de HLSK.
9. Doorgifte van informatie
In het verleden is eveneens gebleken dat deelnemers van de HLSK in de verleiding zijn gekomen om
ijsinformatie, die afkomstig is van Skriskonät, buiten de HLSK te verspreiden. De verspreiding van
informatie aan mensen die geen toegang hebben tot Skridskonät is volgens de statuten van Skridskonät
verboden, omdat Skridskonät en de aangesloten clubs geen enkele verantwoordelijkheid kunnen nemen
voor onjuist gebruik van de informatie. Indien het doorgeven van informatie, afkomstig van Skridskonät,
aan mensen die geen toegang hebben tot Skridskonät door het bestuur geconstateerd wordt, wordt dit
beschouwd als mogelijk schade toebrengen aan de HLSK.
10. Overtreding van de gedragscode
Het feit dat de HLSK toegang heeft tot Skridskonät typeert de gastvrijheid en openheid van de Zweden.
De toegang tot Skridskonät is voor de HLSK zeer belangrijk. We kunnen het risico niet nemen dat er
vragen worden gesteld vanuit Zweden over de manier waarop HLSK’ers de website gebruiken, of dat de
veilige manier van schaatsen die de HLSK promoot in twijfel kan worden getrokken. Vandaar dat het
bestuur van de HLSK zeer zwaar hecht aan het juist gebruik van Skridskonät. Een overtreding leidt tot
een officiële waarschuwing. Het herhaald overtreden van de gedragscode wordt gezien als schade
toebrengen aan de HLSK.
11. Tot slot
De HLSK heeft ervoor gekozen om de goed opgezette website Skridskonät te gebruiken voor het
registreren en verspreiden van alle dynamische informatie tijdens een schaatsseizoen. De ontwikkelaars
van Skridskonät stellen dit hulpmiddel vrijwel kostenloos (de HLSK betaalt 50 eurocent per deelnemer
per jaar) ter beschikking. Behalve het gebruik van de website stelt Skridskonät ons ook nog in staat om
rechtstreeks te communiceren met vrijwel alle natuurijsclubs in Zweden, Noorwegen en Finland. Het is
belangrijk om hier zorgvuldig en “als beleefde, buitenlandse gast” mee om te gaan!
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