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De HLSK-badge: een begeerd diploma  

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

dagtocht van de HLSK. De drie fasen, inclusief bijbehorende stappen per fase, van de 

deelnemersopleiding zijn te vinden op www.hlsk.nl onder Deelnemers. 

Het afronden van fase 2 van de deelnemersopleiding bestaat uit het verkrijgen van goedkeuring van 

een gids van de HLSK als gecertficeerd deelnemer. De gids beoordeelt de deelnemer op zijn/haar 

eerste twee meerdaagse trips c.q. dagtochten 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 op een goed 

zichtbare positie, als bewijs bij volgende trips en dagtochten 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 afrondende trip of dagtocht van de deelnemer hadden de certificatie voorzien 

en hebben de badge bij zich. De deelnemer krijgt de badge uitgereikt. 

2. Indien de gids geen badge bij zich heeft, krijgt de deelnemer de badge een of twee weken na het 

inlichten van de deelnemerscommissie per post thuisgestuurd. 

3. Indien de deelnemer de badge snel wil hebben, bijvoorbeeld omdat de volgende trip of dagtocht 

zich op korte termijn aandient, dan kan de deelnemer de badge ophalen bij de functionaris van 

de deelnemerscommisie die de badges op voorraad heeft.  

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. 

Draag de badge met trots! Vanaf nu wordt er van je verwacht dat je het veiligheidsdenken van de 

HLSK hebt omarmd en uitdraagt.  

http://www.hlsk.nl/

