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Referat fra styremøte 4/2017 i Norsk Fjellsportforum 
22. august 2017, kl. 17:00 – 20:05, hos DNT sentralt, Youngstorget 1, Oslo 

 

Til stede: Odd Magne Øgreid, Rune Hjelsvold, Jørgen Moland og Bodil Bay Schultz 

(sekretariat). 

 

Meldt forfall: Einar Løken, Linda Hallandvik og Torbjørn Aass. 

 

Kommentar: For å sikre vedtaksdyktighet, vil de fraværende styremedlemmene i etterkant av 

møtet bli bedt om å støtte de vedtak som her er gjort. 

 

  

Sak 33/ 17 Godkjenning av innkalling 

 

Godkjent. 

   

 

Sak 34/ 17 Godkjenning av referat fra styremøte 22.05.17 

      

Godkjent. 

 

 

Sak 35/ 17 Orienteringer fra sekretariatet 

 

- Nye instruktørkort: 

Den nye ordningen med eksternt produserte instruktørkort er etablert, og 

grunnkortene produsert. Det vil sendes ut nye kort fra september. Så langt har 

administrasjonen ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger på innføring av 

kortavgift eller økt regodkjenningsavgift. 

 

- Kompetansedatabasen: 

Status på arbeidet med kompetansedatabasen er som beskrevet i e-post sendt til 

styret før sommeren; administrasjonen avventer den avtalte skissen som 

utvikler har fått 15 timer til å produsere. Styret foreslår at utvikler purres igjen 

og håper på rask fremgang og et snarlig kostnadsoverslag. Det gjenstår fortsatt 

et arbeid med endelig kostnadsfordeling og eierskapsavtale mellom partene. 

Det kom et innspill om å sikre funksjonalitet for å i større grad involvere 

arrangørene i opptaksarbeidet. 

 

- Rådsmøtet 2017: 

Påmelding til konferansen er åpen, og alle styremedlemmer oppfordres til å 

booke reise og overnatting tidlig. Som tidligere år håper NF at de 

styremedlemmer som har organisasjoner som kan dekke utgiftene, sine ber om 

dette. De øvrige må dekkes over NFs driftsbudsjett. 

 

Rådsmøtet skal varsles til alle medlemmene senest 22. september 

(administrasjonens oppgave). Frist for å sende saker inn til styret er 6. oktober, 

og endelig frist for innkalling og saksliste er 20. oktober. 
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Rådsmøtet er lagt inn i programmet fredag kveld 3. november. 

Administrasjonen har fått rådsmøtet inn i programmet og reservert lokalet. 

Mulighetene for matservering før møtet skal undersøkes, men er også 

budsjettavhengig. 

 

- Fjellsportkonferansen 2018: 

Det skal snarest settes ned en programkomité, og DNT ønsker å be NKF og NF 

om å foreslå et medlem hver til komiteen. I tillegg er det aktuelt å sikre et 

komitémedlem fra akademia, og muligvis også at Nortind og/eller 

Tindeklubben er representert. Det ble bemerket at miljøet i Bø var representert 

ved André Horgen i fjor, så det kan være greit å invitere inn noen andre til 

neste år. 2018 er 150-års jubileum for DNT, og 30-års jubileum for NF. DNT 

ønsker å skape en konferanse med et kulturhistorisk tilsnitt, og det er en fordel 

med komitémedlemmer som har et stort nettverk og selv kan være delaktige i å 

skaffe bidragsytere. Bjørn Tordson og Bjørn Basberg ble begge umiddelbart 

nevnt. 

Sted eller dato er ikke satt, men bør fortrinnsvis være på plass og kunne 

annonseres på årets skredkonferanse. 

 

- Samarbeidsmøte med Nortind: 

Det er ikke satt noen dato for det årlige samarbeidsmøtet med Nortind. Styret 

foreslår at administrasjonen sjekker muligheten for å lage et utvidet styremøte i 

oktober, hvor vi eventuelt setter av 1-2 timer til dette møtet.  

 

Nye saker: 

 

Sak 36/ 17 NF arrangørsamling skred avholdt i juni 

 

Jørgen Moland gjennomgikk de viktigste diskusjonene fra arrangørsamlingen 

og ga en status på oppfølgende arbeid: 

 

- Referatet er sendt ut til alle arrangører. 

 

- Jørgen og Bodil har langt på vei innarbeidet arrangørsamlingens avklarte 

endringsforslag i revisjonsdokumentet for standarden.  

 

- Arbeidet med mal for videregående kurs er startet opp. Dette kurset er et viktig 

tiltak for å heve nivået til metodekurs, og det var klart samtykke i 

arrangørsamlingen at et tre dagers grunnkurs er for kort tid til å komme 

gjennom nødvendig pensum før instruktørutdanningen. Styret ble spurt om det 

oppleves problematisk at én stige i NF-standarden skiller seg fra de andre i 

struktur og antall kurs, men det var ingen innvendinger mot dette. Det 

vesentlige er at stigene er best mulig tilpasset sitt arbeidsfelt. 

 

- Et annet viktig punkt er en systematisk spesifisering av hva kandidatene på 

hvert nivå skal vurderes på, da det i dag ikke fremkommer tydelig nok hva de 

skal kunne og hvor godt de skal kunne det. Jannicke Høyem har startet arbeidet 

med å formulere gode læringsmål, og det er satt ned referansegrupper.  

 



 

 3 

- Metodesett er foreløpig satt på vent. Enkelte etterspurte dette på 

arrangørsamlingen, men flere mente det viktigste er å prioritere tydeligere 

læringsmål, og se om disse kan dekke opp for mye av behovet for metodesett.  

 

- Timeantallet var også et tema på arrangørsamlingen. Her er det fattet 

styrevedtak på at et timeantall skal settes, men saken ble utsatt til neste 

styremøte da skredkomiteen ønsket å se sin anbefaling av timeantall i 

sammenheng med det pågående revisjonsarbeidet. 

 

- Ambisjonen er å få et forslag klart til styrebehandling i høst og ut på høring til 

arrangørene før rådsmøtet. Aller siste frist vil være som saksdokument to uker 

før rådsmøtet. Vi bør også se på om det er refleksjoner og problemstillinger i 

endringsforslaget som vi bør overføre til de andre stigene. 

 

- Skiguiding var også et tema på arrangørsamlingen, hvor NFs forhold til et 

marked som etterspør guider ble løftet frem. Bør det lages en tilleggsmodul for 

føring? 

 

Styret diskuterte dette punktet, også sett i lys av oppfordringen fra DNT og 

NKF sendt til styret før sommeren, angående NFs posisjon med hensyn til 

pågående arbeid med etablering av standarder for guiding i reiselivet.  

Det kom forslag om å løfte en strategidiskusjon på rådsmøtet. Vi må få mer 

klarhet i hvilket arbeid som pågår og som NF ikke involveres i, hva som 

eventuelt kan gjøres for at NF inkluderes mer og be om råd fra rådsmøtet på 

hvilken rolle NF bør ta i dette arbeidet. Det må utarbeides et godt 

saksdokument til rådsmøtet, og administrasjonen får i oppgave å finne ut mer 

om arbeidet som pågår, eventuelt opprette kontakt på vegne av NF, og prøve å 

informere styret på neste møte. Anne-Mari Planke eller andre som sitter med 

oversikt over feltet kan også inviteres inn for å informere. 

 

NF skal arbeide for å opprettholde fri ferdsel, og et viktig ledd i å unngå 

forskriftsstyring er nettopp å involveres i eventuelle diskusjoner som inngår i 

våre arrangørers arbeidsfelt. Et minimum er å ta en posisjon og sikre at aktører 

som utformer eventuelle parallelle standarder er klar over hvilken rolle NF har 

hatt i norske fjell de siste 30 årene. 

 

 

Sak 37/ 17  Klage på vurdering av instruktørkurspraksis og søknad om godkjenning 

som skredinstruktør 2 

 

 Styret har mottatt en klage på kursleders vurdering under 

skredinstruktørpraksis i vinter, fra instruktør som samtidig søker om 

godkjenning som skredinstruktør 2 alpint. Kursleder anbefalte ikke kandidaten 

videre til nivå 2, begrunnet med manglende vurderingsgrunnlag. Kandidaten 

hadde fungert som medinstruktør under kurset, og derfor i stor grad gått egne 

turer med sin gruppe, som gjorde at kursleder mente han ikke hadde sett ham 

nok i felt. Kandidaten har på sin side gjennomført praksis i henhold til 

standarden, og ba derfor styret se bort fra kursleders begrunnelse og vurdering. 

Jørgen Moland var inhabil i saken. 
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 Styret ser behov for en tydeliggjøring i standarden om hvordan 

instruktørkurspraksis skal vurderes og hvilke krav som stilles, for å unngå 

lignende situasjoner i fremtiden. Samtidig henviser styret til Nasjonal standard 

kap. 6.3, og til NFs generelle praksis om at kursleders anbefaling/ikke 

anbefaling ikke kan overprøves. Styret kan ikke påvirke denne avgjørelsen 

eller vurdere kandidaten, og avviser derfor klagen på praksisvurderingen. 

Søknaden om opprykk til nivå 2 kan ikke behandles uten tilstrekkelig 

dokumentasjon i form av påkrevd antall anbefalinger. 

 

Skredkomiteen vil legge frem et konkret endringsforslag som krever at 

kandidater på instruktørpraksis skred ikke utelukkende kan ha vært med som 

medinstruktør, men må ”gå utenpå”, altså være med i tillegg til påkrevd antall 

instruktører. Dette er særlig relevant for skredutdanningen, som legger opp til 

grupper på differensierte turer under kurs, men styret er positive til at det ses på 

vurderingskravene også for bre og klatring på samme området. Odd Magne og 

Rune påtar seg å formulere et endringsforslag på dette. 

 

Vedtak: Klagen avvises med begrunnelse i kap. 6.3, og NFs generelle holdning 

til at kursleders anbefaling/ikke anbefaling ikke kan overprøves.  

 

Styret ber administrasjonen sikre at saken får presedens og at fremtidige klager 

på kursleders vurdering bli returnert, med mindre det skulle foreligge spesielt 

graverende forhold, som tilsier at styret bør behandle saken.  

 

 

Sak 38/ 17  Revisjon av standard, herunder tverrfaglig beskrivelse av 

instruktørseminar 

 

Administrasjonen la frem et forslag til fagnøytral beskrivelse av 

instruktørseminar, som fikk styrets tilslutning med et par mindre merknader. 

Endringen inngår i det totale revisjonsforslaget som legges frem for rådsmøtet. 

 

 

Sak 39/ 17 Innføring av felles søknadsfrister til sentralt opptak i NF (vedlegg) 

 

Administrasjonen har bedt styret ta stilling til et forslag om innføring av to 

faste søknadsfrister per år for sentralt opptak. Styret viste forståelse for behovet 

for en mer strukturert søknadsbehandling, og støttet forslaget om å innføre 

faste søknadsfrister med svargaranti. Fagkomiteene skal bes om innspill på 

hensiktsmessige søknadsfrister og frister for svargaranti. I tillegg ønsker styret 

å bevare muligheten for at arrangøren kan foreta et eget midlertidig opptak. 

Konsekvensen blir to mulige søknadsprosesser: 

 

1. Administrasjonen samler opp innsendte søknader om opptak frem til 

søknadsfristen, og disse behandles med svargaranti innen satt dato.  

2. Arrangøren kan selv foreta midlertidig opptak, på kandidat og arrangørs egen 

risiko. Etter fullført kurs skal arrangør/kandidat sende inn vurderingsskjema og 

all dokumentasjon lagt til grunn for opptaket. Fagkomiteen ettergodkjenner 
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opptaket, og dette skal bekreftes før kandidaten kan gå videre med eventuell 

praksis og utdanningsforløp. Ved eventuelle mangler kan komiteen pålegge 

kandidaten oppgaver og egenaktivitet før godkjenning. Det må påregnes ekstra 

behandlingstid for søknader utenfor ordinære søknadsfrister, og kandidaten er 

derfor ikke garantert å rekke å ta praksis eller videre utdanning innenfor 

samme sesong ved midlertidig opptak. 

 

Forslaget løftes frem for rådsmøtet i november, og administrasjonen forbereder 

saksdokument. 

 

Oppfølgingssaker: 

 

Sak 40/ 17 Økonomiutvikling i NF 

 

Arbeidsgruppa ba om at saken utsettes til neste styremøte. 

 

 

Sak 41/ 17 Status fra klatrekomiteen 

 

Inkludert søknader under behandling, har komiteen behandlet 130 søknader i 

år, herunder 109 søknader om opptak til instruktørkurs. Med forsøket med 

lokalt opptak til veilederkurs har det vært mindre press enn tidligere på 

sensommeren, men flere søknader på forsommeren enn tidligere år. 

 

 

Sak 42/ 17 Status fra brekomiteen 

  

Inkludert søknader under behandling, har komiteen behandlet 33 søknader i år, 

herunder 18 søknader om opptak til instruktørkurs. DNTs planlagte 

veilederkurs bre ble avlyst pga. for få påmeldte, mens Breoppleving 

gjennomførte sitt planlagte veilederkurs. 

 

 

Sak 43/ 17 Neste styremøte 

   

Neste styremøte legges mellom frist for innkomne saker til rådsmøtet og frist 

for utsending av sakspapirer, altså mellom 6. og 20. oktober. Styret diskuterte 

mulighetene for å få til et møte på dagtid, eventuelt et utvide styremøtet for å få 

til møtet med Nortind. Administrasjonen forhører seg og doodle sendes ut. 

 

 

Sak 44/ 17 Eventuelt: Klage på avslått søknad om godkjenning som skredinstruktør 2  

alpint. 

 

På grunn av tidspunkt for endelig konklusjon fra skredkomiteen ble saken ble 

tilsendt styret på e-post samme dag som styremøtet. Saken ble likevel 

behandlet, og sett i sammenheng med sak 37/ 17. 
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Skredkomiteen avviste i sommer en søknad om opprykk til skredinstruktør 1 

alpint. Instruktøren leverte en klage til komiteen med en utdypning av egen 

aktivitet som talte i hans favør, men da komiteen fortsatt var delt, og saken i 

utgangspunktet avvist, gikk den videre til NF-styret. Bakgrunnen for avvist 

søknad var tvil omkring hvorvidt kandidaten under instruktørkurspraksis i 

tilstrekkelig grad var blitt vurdert av kursleder. Kandidaten hadde gjennomført 

tre praksisperioder, alle som medinstruktør på kurs, og etter den første perioden 

mottok kandidaten en anbefaling, men også en merknad om at kursleder på 

grunn av differensierte turer hver for seg hadde manglende vurderingsgrunnlag. 

Ved de neste to praksisperiodene ble kandidaten anbefalt videre uten 

forbehold. Administrasjonen kontaktet kursleder på disse to praksisperiodene, 

og fikk bekreftet at kursleder og kandidat gikk sammen en av fire dager på 

hvert kurs, og ellers var sammen under teoriøkter innendørs.  

 

Styrets konklusjon var at kursleders vurdering ikke kan overprøves, med 

samme begrunnelse som under sak 37/ 17. Kandidat har det formelle på plass 

og har handlet i henhold til standard, i tillegg til å ha hatt én ekstra 

praksisperiode for å sikre vurderingsgrunnlaget. Samtidig kommenterer styret 

igjen behovet for å tydeliggjøre vurderingskravene for praksis på nivå 2 og vil 

jobbe for en endring av standard. Jørgen Moland var inhabil i saken. 

 

Vedtak: Klagen etterkommes og instruktøren godkjennes som skredinstruktør 2 

alpint. 

 

 

Sak 45/ 17 Eventuelt: NF-godkjente instruktørers gruppe opprettet på facebook 

 

Odd Magne Øgreid orienterte om at det er opprettet en egen facebookgruppe 

for NF-godkjente instruktører, og ba administrasjonen informere bredt om 

gruppen.  

 

 


