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Een deelnemer is gecertificeerd indien aan de volgende eisen is voldaan: 

Nr. Omschrijving Check 

 Stadium 1, introductie  

1.  Mentor is toegewezen door de deelnemerscommissie;  

 Document “Hoe ziet een HLSK-trip eruit?” is gelezen en eventuele 
vragen zijn beantwoord door de mentor 

 Motviatie is besproken met de mentor 

 

2.  De contributie van het lopende seizoen als ‘rijdend deelnemer’ is 
voldaan. 

 

3.  Introductieavond is bijgewoond waar: 

 veiligheidsuitrusting is uitgelegd en bekeken; 

 safety culture is uitgelegd 

 basiskennis over de triporganisatie is besproken; 

 op SN inloggen en inschrijven op een trip is geleerd. 

 

4.  De Eigen Verklaring is ondertekend en ingeleverd bij de HLSK.  

5.  Introductie door mentor is afgerond; 

 Uitrusting is gecheckt door een gids en in orde bevonden 

 

 Stadium 2, leren op eerste en tweede schaatstrip  

6.  Kent rol als deelnemer, kent taken; 

 Kan met uitrusting omgaan op het ijs; 

 Kan buddy check doen op het ijs. 

 

7.  Alle veiligheidsoefeningen zijn gedaan op het ijs;  

8.  Kent de 4x4 risicoanalyse en kan actief meedoen aan het gebruik 
daarvan gedurende de trip of tocht; 

 Kan een tochtrapport vinden op SN; 

 Kan een foto uploaden bij het tochtrapport. 

 

9.  Tijdens de eindevaluatie van de eerste of tweede HLSK schaatstrip 
of –tocht is door gids gecheckt of aan alle eisen is voldaan. 

 

10.  Badge is verkregen en op rugzak genaaid.  
 

Hierbij wordt opgemerkt dat ook de gidsen en aspirant-gidsen deelnemers van de HLSK zijn, zodat 
deze criteria ook voor hen gelden. 
 
Na de certificatie als Deelnemer wordt de Deelnemer geacht zelf zijn opleiding te vervolgen door 
deel te nemen aan en gebruik te maken van de door HLSK aangeboden opleidingsactiviteiten 
behorende tot Stadium 3, verdieping en onderhoud zoals vastgelegd op www.hlsk.nl. 


