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Referat styremøte 1/2017 i Norsk Fjellsportforum 
13. februar 2017, kl. 17:00 – 20:30, hos DNT sentralt, Youngstorget 1, Oslo 

 

Til stede: Einar Løken, Linda Hallandvik, Odd Magne Øgreid, Rune Hjeldsvold, Torbjørn 

Aass, Jørgen Moland og Bodil Bay Schultz 

 

Møteleder: Einar Løken 

Referent: Bodil Bay Schultz 

 

Sak 1/ 17 Godkjenning av innkalling 

 

Godkjent 

     

Sak 2/ 17 Godkjenning av referat fra styremøte 14.12.16 

   

Godkjent 

    

Sak 3/ 17 Orienteringer fra sekretariatet 

 

▪ Bodil Bay Schultz er tilbake i administrasjonen etter ett års permisjon, 

og Cathrine Lagerberg har dermed avsluttet sitt vikariat i NF.   

 

▪ Hittil i år har all kapasitet i administrasjonen gått til søknadsarbeid, 

oppfølging av komiteene og oppfølging av diverse saker fra 2016. 

Utsending av rådsmøtereferat og årsbrev til arrangørene er derfor noe 

forsinket, men vil bli sendt i løpet av februar. 

 

▪ Øyvind Eek er nytt medlem i klatrekomiteen, som representant for 

Andre Kursarrangører. Øyvind er under kvalifisering i NORTIND på 

kull 2015, og jobber i Fjellsentralen. 

 

▪ NF har fått en henvendelse fra en aktør som jobber med å utarbeide 

nasjonale retningslinjer for coasteering og vanntrygghetsaktivitet, og 

som ønsker å benytte å Nasjonal standard som en strukturell mal. 

Standarden er offentlig tilgjengelig, og styret har ingen 

motforestillinger. 

 

Sak 4/ 17 Godkjenningsarbeid 

 

Styret har bistått brekomiteen med enkelte søknader fra 2016, hvorav flere 

omhandlet avvik fra ordinært utdanningsforløp i henhold til nasjonal standard. 

 

Oppfølging av saker etter rådsmøtet 2016: 

 

Sak 5/ 17 Endelig godkjenning av referat fra rådsmøte 

 

Rådsmøtereferatet ble godkjent med én kommentar, og rapporten fra 

skredkomiteen vil følge referatet ved publisering. 
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Sak 6/ 17 Arbeidsplan 2017 

 

Styret gikk gjennom arbeidsplanen og kommenterte status og konkretiserte 

arbeidsoppgaver for det kommende året. Punkt som særlig ble drøftet: 

 

1. Nasjonal standard 

 

• Styret oppretter tettere kontakt med brekomiteen for å følge opp på arbeidet 

med evaluering av brestigen og innspillene fra rådsmøtet. Komiteen bes 

utforme et nytt utkast som innarbeider rådsmøtets innspill, og inviteres til neste 

styremøte for å jobbe videre med stigen sammen med styret. 

2. Metodesett  

 

• Rune følger opp på arbeidet med klatrekomiteen.  

 

• Skredkomiteen har ikke kapasitet til å skrive ut sitt metodesett nå; det trengs 

dedikerte ressurser (tilsvarende to månedsverk). Stian Langeland skal skrive ut 

en formulering fra skredkomiteen, som avventes. Det skal søkes om støtte fra 

Erling Bjørstad stiftelse til det videre arbeidet. Søknadsfrist er 15. september. 

3. Organisasjon  

 

• DNT og NKF har reforhandlet administrasjonsavtalen for to nye år, med den 

intensjon og forutsetning at stillingen i NF blir økonomisk uavhengig i løpet av 

denne tiden. Styret skal lage en egen strategi for dette, og administrasjonen 

bidra i å utrede saken. Mulige modeller som må ses på er endring av 

kort/godkjenningsavgifter, medlemsavgift fra instruktører i databasen, en 

tilpasning av kontingentavgift basert på en fordelingsnøkkel blant arrangører, 

eventuelle muligheter for ekstern støtte, osv.  

 

Styret ønsker å sette saken opp som en fast post på agendaen, og setter ned et 

eget økonomiutvalg i styret. Rune og Torbjørn har et hovedansvar, og Einar 

kobles på som støtte i arbeidet.. 

 

• For oppfølging av komiteene har administrasjonen et særlig ansvar, og styret 

vil i vår særlig prioritere bedre støtte og tettere kontakt med brekomiteen. Det 

ble diskutert muligheter for å samles og samarbeide på tvers av komiteene. 

Dette er ønskelig å kunne tilby, men NF har per i dag lite økonomisk 

overskudd til slike utgifter. Et minimum er å sikre at en representant fra hver 

komité kan stille på rådsmøtet. 
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4. Instruktørregisteret 

 

• Arbeidet med kompetansedatabasen har hatt lite fremdrift det siste året, og det 

er en stor utfordring at arbeidsmengden på prosjektet ligger hos 

administrasjonen, samtidig som denne stillingen i dag må bruke nesten all 

kapasitet på organisasjonsdrift og sentralt opptak. Likevel er dette arbeidet 

svært viktig for NF, og det må jobbes med frigjøring av ressurser. Muligheter 

for ekstern støtte må også utredes bedre, og administrasjonen skal utarbeide et 

bakgrunnsnotat og gå i gang med å undersøke disse mulighetene. Torbjørn har 

skissert en fremdriftsplan for prosjektet, forutsatt ressurser, og følger opp på å 

sikre en tydelig og ferdig signert eierskapsavtale mellom NF, DNT og NKF. 

 

• Det er behov for å få laget nye instruktørkort, da dagens løsning ikke 

inkluderer alle NF-utdanningene. Dette har vært utsatt i påvente av nye 

løsninger med ny kompetansedatabase, men behovet tilsier at dette ikke bør 

avvente lenger. Administrasjonen følger opp dette. 

 

6. Markedsføring 

 

• Det kom et ønske fra rådsmøtet om at NF kan bistå med i å koordinere 

kurskalenderen for instruktørkurs, og administrasjonen skal se på en løsning 

med en delt felles kalender til dette formålet. 

 

• Omfanget av NFs kommunikasjon i sosiale medier ble diskutert. I dag er 

facebooksiden lite aktiv, og brukes først og fremst til å dele relevante saker for 

miljøet, og i liten grad til å markedsføre kurs (utover å presentere kursplan for 

sesongen). Samtidig som det er ønskelig med en ”levende” side for aktuelle 

temaer, har ikke administrasjonen fått mye respons angående oppfordringer til 

å bruke NFs kanaler til egen markedsføring for arrangørene, og tolker dette 

som at det er lite behov. 

 

7. Ulykkesforebyggende og annet faglig arbeid 

 

• Nortind har invitert til et tettere samarbeid fremover, og muligheten for flere 

møter ble diskutert. NF har begrenset kapasitet og mange saker på dagsorden, 

men når det er grunnlag for samarbeid bør dette følges opp. Nortind har gått 

bort fra sitt arbeid med en kvalifiseringsstige for guider, og tilbudt NF å overta 

denne. 

 

Sak 66/ 15 Evaluering av sentralt opptak gjennom godkjenningskomiteer  

 

 Sekretariatet gjennomgikk kort ny prøveordning med arrangørenes eget opptak 

til veilederkurs, for enkelte avklaringer rundt praktiske premisser for sekretariat 

og arrangører. Informasjon om ordningen publiseres på NFs nettsider og sendes 

ut til arrangørene sammen med årsbrevet. 
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For å sikre jevn søknadsbehandling og forutsigbarhet for arrangørene, vil 

sekretariatet fremover automatisk videresende søknader til NF-styret, dersom 

komiteene ikke har ferdigbehandlet dem innen 4 uker. 

 

Sak 89/ 15 Revisjon av standard, herunder klarere distinksjon mellom veilederkurs 

klatring lavland og høyfjell 

 

 Ved rådsmøtet i november la styret frem to forslag til måter å kombinere og 

gjennomføre veilederkurs lavland og høyfjell. Saken innebar ikke en endring 

av standard, men en veileder til hvordan dette kan praktiseres. Arrangørene får 

tilsendt et notat om saken sammen med årsbrevet. 

 

Sak 61/ 16 Rasjonaliseringsforslag til standard, fra DNT fjellsport 

 

DNT fjellsport har sendt noen innspill til mulig rasjonalisering av Nasjonal 

standard på høring i klatre- og brekomiteen. Det gjenstår å formulere konkrete 

endringsforslag til standard, i lys av komiteenes innspill, og legge disse frem 

for styret. Heretter kan forslagene eventuelt sendes på høring til arrangørene. 

 

Nye saker: 

 

Sak 7/ 17 Bekymringsmelding fra NF-arrangør angående misbruk av NFs 

omdømme (vedlegg) 

 

NF-styret har mottatt en henvendelse fra en arrangør angående misbruk av NFs 

omdømme gjennom en aktørs uriktige opplysninger om egen status som NF-

godkjent instruktør. I tillegg til personens (muntlig) påståtte tilknytningen til 

NF, var det fremlagt bilder av vedkommende iført tøy med 

IVBV/UIAGM/IFMGA merke, samtidig som Nortind har avkreftet noen 

tilknytning og klart avvist vedkommendes rett til å bære merket. Nortind har 

også mottatt klagen til behandling. 

 

Styret diskuterte henvendelsen, og medgir at det er svært uheldig at aktøren gir 

et inntrykk av å være godkjent, men da det ikke er noen direkte skriftlig 

henvisning til NF finnes det formelt ikke noe å påklage. NF vil likevel ta 

kontakt med vedkommende (og hans firma) og oppfordre til å klargjøre sin 

kompetanse i egen markedsføring, samt oppfordre til å søke 

arrangørmedlemskap i NF og anskaffe NF-godkjenninger for egne instruktører. 

 

Sak 8/ 17  Innspill fra NF-arrangør angående innhold i metodekurs skred 

 

NF-arrangør Fjellsentralen har kommet med innspill angående innholdet i 

metodekurs skred, basert på egne erfaringer med kurset. Innspillene har vært på 

høring i skredkomiteen før styremøtet.  

Et viktig innspill er at antall tema på kurset er for høyt, og ikke i stor nok grad 

tilpasset de grunnkursene instruktørkandidatene kvalifiseres til å holde. 

Fjellsentralen spiller inn at metodekurset bærer for mye preg av håndtering av 

de krevende situasjonene, mens det for nybegynneren vil være det viktige å 

gjenkjenne og unngå slike situasjoner. Et forslag er at metodekurset i større 
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grad bør konsentrere seg om de enkle terrengfaktorene og viktige faretegn i 

vær og snø, gruppe, samt enkle planleggingsverktøy. Videre bør det settes mer 

trykk inn mot viktigheten av ferdråd/ forberedelser/ planlegging, og jobbes 

med hvordan nybegynneren bedre kan arbeide forebyggende for seg selv på 

"hverdagsturene". Videre foreslår Fjellsentralen at antall deltakere per 

instruktør på kurset økes fra 4 til 6.  

 

Skredkomiteen har forståelse for kommentarene som er kommet inn. Komiteen 

mener likevel det er opp til kursleder å vektlegge de ulike temaene, og at 

tidsfordeling på kurset gjerne kan formuleres i et metodesett, men ikke i bør 

konkretiseres i standarden. Forøvrig vil komiteen gjerne gå en runde på hvilke 

temaer som faktisk bør være med, basert på erfaringene med stigen så langt. 

Trengs det eksempelvis en egen bolk på stabilitetsvurdering og -tester? Trengs 

det en bolk om regelbaserte metoder? Vi bør også ta ut ferdselsmønster for 

komplekst terreng. Skredkomiteen vil gjerne utfordre Fjellsentralen til å 

formulere et mer konkret endringsforslag til standarden, og kan gjerne 

kommentere kursets tema- og momentliste i forhold til hvilke temaer og 

moment som bør utgå, og hvordan de ulike temaene og momentene bør 

vektlegges. 

 

Det er tid og behov for å ta en evaluering av skredstigen, både på innhold, 

temaer og kravene som stilles. Skredkomiteen vurderer at også opptakskravene 

til metodekurs bør ses på, og det stilles spørsmål til om det er hensiktsmessig at 

denne stigen er så lik de andre utdanningsstigene i oppbygning. Mye kan tyde 

på at metodekurs i stor grad ser ut til å brukes som videregående kurs, og 

komiteen foreslår at det muligens enten bør stilles krav til deltakelse på 

fagsamling, eller lages en mal for et videgående kurs som i stor grad ligner på 

det Fjellsentralen foreslår. 

 

Sak 9/17  Innpasning av klatreleder inne til instruktørkurs sport 

 

NKF har i dag et 12 timers kurstilbud som fører kursdeltakerne fram til å bli 

Klatreleder inne. Det viktigste funksjonsområdet til en Klatreleder inne er å 

være instruktør på nybegynnerkurs innendørs. NKF har fremmet forslag om at 

NF ser nærmere på muligheten for at Klatreledere inne kan få unntak fra deler 

av et instruktørkurs sportsklatring siden de allerede har fått tilsvarende 

kompetanse fra sin utdanning som Klatreleder inne.  

 

En Klatreleder inne har allerede opparbeidet seg kompetanse som overlapper 

innholdet i instruktørkurs sportsklatring når det gjelder disse temaene fra 

temalista: 

  - Helse, miljø og sikkerhet 

  - Bevegelsesteknikk 

  - Personlig utstyr og basismetoder for klatring 

  - Ledklatring 

  - Veilederrollen – formidling, instruksjon og opplæring i klatring 

 

En Klatreleder inne vil oftest være helt uten kompetanse på de 

utendørsspesifikke temaene, dvs.: 
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  - Rappell og opphenging av topptau 

  - Metoder for snumanøver på snufester 

  - Utearena, bolter og etikk 

 

Som en prøveordning foreslår NKF at deltakere som er godkjente Klatreleder 

inne, får mulighet til å gjennomføre kurset på to dager og ikke tre, som for 

andre kursdeltakere. Det anbefales to forskjellige måter å gjennomføre kurset 

på når det er deltakere med som er godkjente Klatreleder inne: 

 

Alt. 1: Kurset kjøres i sin helhet over to dager dersom ALLE kursdeltakere er 

godkjente Klatreleder inne. Kurset vies i hovedsak til de utendørsspesifikke 

problemstillingene. 

 

Alt. 2: Dersom bare noen av deltakerne er godkjente Klatreleder inne, kjøres 

kurset over tre dager. Den første dagen dekker da de tingene som er felles for 

innendørs og utendørs klatring og som en Klatreleder inne allerede behersker. 

De to siste dagene dekker da det som er nytt for alle kursdeltakere. De som er 

godkjente Klatreleder inne, kan i dette tilfellet slippe å delta på kursets første 

dag. 

 

Styret vedtok å innføre ordningen som et pilotprosjekt i 2017, og erfaringene 

fra prøveordningen la erfaringene fra ordningen avgjøre om NF skal gå videre 

med dette som en permanent løsning. Administrasjonen informerer om 

ordningen gjennom NFs nettsider og via nyhetsbrev. 

 

Sak 10/ 17  Overgangsordning fra tidligere trener 1 sport til klatreinstruktør 1 sport  

 

Ifølge NFs klatrekomité ble det opprettet en overgangsordning fra NKFs 

Trener 1 sport i 2012, da denne ble omgjort (delt opp) i godkjenningene trener 

1 og NFs klatreinstruktør 1 sport. Med denne ordningen kan gammel trener 1 

sport regodkjennes som NF klatreinstruktør 1 sport, på grunnlag av 

dokumentert kurs- /instruksjonsvirksomhet på bolt. Søkeren må i tillegg sørge 

for regodkjenning som klatretrener 1 i NKF-systemet når det er aktuelt der. 

Ved utløpet av 2017 vil ordningen dermed ha bestått i 5 år, og klatrekomiteen 

ber NF og NKF om å informere bredt om at denne overgangsordningen 

avsluttes 31.12.17. 

 

Sak 11/ 17 Fjellsportkonferansen 2018  

 

DNT fjellsport har tilbudt seg å ta det tekniske arrangøransvaret for neste års 

fjellsportkonferanse. I 2018 markerer DNT sitt 150 års jubileum, og mener at 

dette også er et naturlig år for å markere norsk fjellsports historie generelt. 

DNT ønsker å skape en fjellsportkonferanse med en spennende historisk 

ramme, og tror dette kan bli både et populært og naturlig utgangspunkt for NF 

til å samles om aktuelle temaer, og visjoner for fremtidige samarbeid i norske 

fjell. Styret er positive til henvendelsen fra DNT og støtter initiativet. NF har 

også tidligere fått en hevendelse med tilbud om å holde konferansen i 

Hardanger. Sekretariatet følger opp denne tilbyderen og meddeler at DNT nå 
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vil stå for arrangementet, og at en eventuell avtale om å bruke disse fasilitetene 

vil være mellom tilbyder og DNT direkte.  

 

Sak 12/ 17 Status fra skredkomiteen 

   

Skredkomiteen har så langt i år behandlet 107 søknader så langt i sesongen, 

herav 100 til metodekurs, og fått inn 25 til veilederkurs, hvorav de kun har 

forhåndsvurdert et par stykker, ref. ny opptaksordning. Det er satt opp 13 

arrangementer på dette nivået; 10 av dem er metodekurs, og komiteen har 

inntrykk av at flere deltakere ser på disse som videregående kurs. Mange 

ønsker å lære mer, men det bør være en bedre balanse i kravene som stilles for 

å ta en instruktørutdanning. Flere søknader holder på formalia, men komiteen 

opplever at mange vil utdanne seg veldig raskt, og gjerne ta grunnkurs skred 

uken før metodekurset. NF-stigene forutsetter læring over tid, men i dag er det 

flere som har ekspresslæring gjennom utdanningen. 

 

Sak 13/ 17 Status fra brekomiteen 

 

Brekomiteen jobber med utkast til ny brestige, se under sak 6/17 (1). 

 

Sak 14/ 17 Status fra klatrekomiteen 

 

Det har begynt å komme inn metodekurssøknader for sommeren, og det er bra 

å endelig ha fulltallig komité på plass. 

 

Sak 15/ 17 Neste styremøte 

 

Holdes siste halvdel av mars, doogle sendes ut. 
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