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Gedragscode Skridskonät
Deze gedragscode is bindend voor alle deelnemers van de HLSK.
1. Wat is Skridskonät?
Skridskonät betekent letterlijk “schaatsnet”. Het is een
samenwerking van de natuurijsclubs in Zweden. Ook clubs
van buiten Zweden doen mee: de HLSK is er daar een van.
De hoofdmoot van Skridskonät is de website www.skridsko.net. Op deze website kunnen alle
deelnemende schaatsclubs informatie uitwisselen.
2. Wie mag op Skridskonät?
Als individueel persoon kun je geen lid worden van Skridskonät. De Stichting HLSK is lid van de
vereniging Skridskonät. Hiermee delegeert Skridskonät het toegangsbeheer voor 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, naar veilig Zweeds model schaatsen en zich houden aan de
normale omgangsvormen volgens Zweedse maatstaven, toegang krijgen tot Skridskonät. 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.
3. Hoe en wanneer krijg ik een login/password?
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 is de gedragscode op Skridskonät?
Het gedrag van gebruikers van Skridskonät is te vergelijken met sociale omgangsnormen: netjes,
beschaafd en niet anoniem. Houd er rekening mee dat de Zweden over het algemeen beleefder zijn dan
Nederlanders. Daarnaast gelden de volgende regels bij het toevoegen van informatie:
IJsobservatie
Tochtrapport
GPS-spoor
Commentaar
Foto
Film
Tochtaankondiging

Kort, feitelijk, duidelijk voor de lezer, correcte Zweedse spelling. Niet speculeren.
Eén rapport per tocht per dag. Attractieve titel met de naam van het water erin.
Lengte moet kloppen met km’s in tochtrapport. Stukken met auto niet in spoor.
Korte toevoeging van een feit, compliment, mening of vraag. Beleefd blijven.
Geen schending van auteursrechten van derden. Attractief. Niet teveel.
Geen schending van auteursrechten van derden. Attractief. Niet te lang.
Kort, concreet en duidelijk. Klubbtur alleen door (aspirant-)gidsen.

5. 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.
6. Overtreding van de gedragscode
De toegang tot Skridskonät is voor de HLSK belangrijk. Vandaar dat het bestuur van de HLSK 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.
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