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De HLSK-badge kopen 

Een deelnemer doorloopt de deelnemersopleiding om mee te kunnen op een meerdaagse trip of 

dagtocht van de HLSK. De 10 stappen van de deelnemersopleiding zijn te vinden op www.hlsk.nl 

onder Deelnemers. 

Stap 9 van de deelnemersopleiding is het verkrijgen van goedkeuring van een gids van de HLSK als 

gecertficeerd deelnemer. De gids beoordeelt de deelnemer op zijn/haar eerste meerdaagse trip c.q. 

dagtocht met de HLSK. De betreffende gids zal zijn beoordeling aan de deelnemerscommissie 

kenbaar maken. Bij een positieve beoordeling verkrijgt de deelnemer de felbegeerde HLSK-badge. 

Deze dient op de schaatsrugzak te worden genaaid, als bewijs bij volgende tochten aan de gids(en) 

dat de deelnemer gecertificeerd is. 

Er zijn drie mogelijkheden om de badge, na goedkeuring door een gids, te verkrijgen: 

1. De gids(en) van de eerste trip of tocht van de deelnemer hadden de certificatie voorzien en 

hebben de badge bij zich. Na contante betaling van 10,- euro aan de gids, ontvangt de deelnemer 

de badge. 

2. Indien de gids geen badge bij zich heeft, kan de deelnemer bij thuiskomst 10,- euro overmaken 

op hetzelfde rekeningnummer als waar de jaarlijkse bijdrage op wordt gestort. De deelnemer 

krijgt de badge een of twee weken na ontvangst van de betaling per post thuisgestuurd. 

3. Indien de deelnemer de badge snel wil hebben, bijvoorbeeld omdat de volgende trip/tocht zich 

snel aandient, dan kan de deelnemer de badge ophalen bij de functionaris van de 

deelnemerscommisie die de badges op voorraad heeft. Na contancte betaling van 10,- euro krijgt 

de deelnemer de badge mee naar huis. 

In alle gevallen is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van de badge op de 

schaatsrugzak. De badge dient stevig op de rugzak vastgenaaid te worden, zodanig dat de gids(en) en 

andere deelnemers de badge direct in zicht hebben indien zij naast of achter de deelnemer 

schaatsen. 
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