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Algemeen 

Een schaatstocht is een ‘officiële HLSK Klubbtur ’ (Klubbtur = Zweeds voor clubtochtofficiële HLSK 
schaatstocht) hierna: Klubbtur als aan de volgende criteria is voldaan:. 
 

Nr. Omschrijving Check 

1. Er zijn minimaal twee gidsen nodig voor een meerdaagse Klubbtur. Een 
van de gidsen moet gecertificeerd zijn als gids. De andere (of overige 
indien er meer dan twee gidsen deelnemen) mag een aspirant-gids zijn. 
Voor een dagtocht, die niet onderdeel uitmaakt van een meerdagse trip, 
is één gids voldoende. 

 

2. Voordat een Klubbtur aan de deelnemers wordt bekendgemaakt, hebben 
de gidsen overleg gehad over het plan en het niveau van de groep. De 
gidsen maken een bewuste afweging of de Klubbtur op Skridskonät wordt 
aangekondigd of dat deelnemers op eigen initiatief worden 
benaderd.bewust afgewogen of contact met de ijsrapporteur wel of niet 
nodig is. De ijsrapporteur fungeert als coach/adviseur van de gidsen; de 
gidsen zijn en blijven verantwoordelijk voor de beslissingen.   

 

3. Inclusief de gidsen heeft een groep minimaal drie en maximaal acht 
deelnemers. De deelnemers aan een Klubbtur kunnen of via Skridskonät 
aangemeld zijn op een aankondiging van de gidsen, of door de gidsen 
persoonlijk benaderd zijn om mee te gaan. 

 

4. Voordat de Klubbtur begint, maken de gidsen duidelijke afspraken met de 
deelnemers over het plan, de data, het transport, de kostenverdeling en 
alternatieve plannen.  

 

5. In het geval van relevante wijzingen (bestemming, weeromslag, grote 
verandering in ijssituatie, toegenomen risico’s), moeten de gidsen bewust 
stilstaan bij de vraag of het plan kan doorgaan of gewijzigd moet worden. 
Hierbij staat de veiligheid voorop. Iedere relevante wijziging in het plan 
wordt gecommuniceerd aan de deelnemers.contact opnemen met de 
dienstdoende ijsrapporteur. Dit geldt zowel in de voorbereiding als 
tijdens de meerdaagse trip.  

 

6. Alle deelnemers van de Klubbtur moeten de deelnemersopleiding met 
succes hebben gevolgd en als deelnemer zijn gecertifieerd. Een 
uitzondering geldt voor nieuwe deelnemers die aan hun eerste paar 
klubbturer deelnemen als onderdeel van de deelnemersopleiding.. De 
hoofdgids moet een door de HLSK gidsencommissie gecertificeerde gids 
zijn. De aspirant-gids moet een door de HLSK gidsencommissie 
gecertificeerde aspirant-gids zijn.   

 

7. Alle gidsen en deelnemers moeten een complete uitrusting hebben 
conform de voorschriften van HLSK. De gidsen zijn bevoegdcontroleren 
de uitrusting voorafgaand aan en tijdens de meerdaagse trip c.q. 
dagtocht te controleren..  

 

8. De gidsen moeten bij de planning en uitvoering van een Klubbtur 
rekening houden met hun niveau van kennis en ervaring betreffende het 
ijs op zoet water, zout water en grote meren.  

 

9. De gidsen moeten het HLSK veiligheidsreglement, het Handboek Gids en 
bijbehorende andere documenten zoals besproken tijdens de 
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gidsopleiding kennen en opvolgen. 

10. Het is niet toegestaan een aangekondigde Klubbtur vooraf of tijdens de 
trip c.q. tocht te wijzigen in een privétocht of vice versa. Een Klubbtur kan 
(voor vertrek) geannuleerd worden. 

 

 

 

 


