
 

Rådsmøte i Norsk Fjellsportforum, 3. november 2017, Åndalsnes 

 

Referat 
 

 

 

Referat fra Rådsmøte 2017 

 

Styreleder Einar Løken ønsket velkommen og åpnet møtet. 

Rådsmøtet er i år arrangert i tilknytning til Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv. 

 

 

Sak RM 1/17  Godkjenning av innkallingen 

 

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. 

 

 

Sak RM 2/17  Opprop  

 

Følgende arrangører/ medlemmer var tilstede på møtet:  

  

• Den Norske Turistforening 

• Norges Klatreforbund 

• Norgesguidene 

• Breogfjell 

• Norges Speiderforbund 

• Nordfjord Folkehøgskule 

• Høgskulen på Vestlandet 

• Høyt og Lavt Aktivitetspark 

• Midnight Sun Mountain Guides 

• Norges Røde Kors Hjelpekorps 

  

Totalt 10 arrangører/ medlemmer var representert, ved cirka 30 møtedeltakere. 

  

 

Sak RM 3/17  Valg av møteleder 

 

Nikolai Kolstad ble valgt til møteleder.  

 

 

Sak RM 4/17  Styrets orienteringer  

 

1. Årsmelding 2017  

 

Styreleder Einar Løken presenterte hovedtrekkene i styrets årsmelding.  

 

Styret har i år bestått av: 

• Einar Løken, Andre Kursarrangører (leder) 

• Jørgen Moland, DNT 

• Rune Hjelsvold, NKF 

• Linda Hallandvik, Andre Kursarrangører  

• Odd Magne Øgreid, NKF  

• Torbjørn Aass, DNT  

Bre-, klatre- og skredkomiteene har fortsatt en stor arbeidsbelastning, og har til sammen 

behandlet over 300 søknader. Økningen har vært størst innen opptak til instruktørkurs 

sportsklatring, hvor søkerantallet er doblet fra 2016. Også til metodekurs skred alpint var 

økningen signifikant i 2017 kontra året før. Arrangørenes eget opptak til veilederkurs har 
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redusert komiteens arbeidsmengde noe, men økningen på de øvrige kursene har vært 

omtrent tilsvarende. Kun brekomiteen har sett en reduksjon i antall søknader. 

 

Det kom et innspill fra brekomiteen om at det ville være nyttig å kunne få mer statistikk på 

antall utgåtte instruktørstatuser per år. En rikere tallgrunnlag vil gjøre det enklere å 

identifisere utviklinger og prioriterte områder for NFs arbeid. Administrasjonen forventer at 

det nye behandlingsverktøyet for søknader vil forenkle prosessen med å få ut slike tall og 

oversikter betraktelig fremover. 

 

Utviklingen av NFs økonomi fortsetter å være en viktig arbeidsoppgave for styret. Det har i 

2017 vært nedsatt en egen arbeidsgruppe for dette i styret, men det foreligger per i dag ikke 

konkrete forslag til hvordan dette området skal styrkes. Ordningen hvor NKF og DNT støtter 

NF med en 50% administrasjonsstilling løper ut 2018. 

 

Halvor Dannevig går ut av skredkomiteen ved rådsmøtet, og Rune Abildgaard Sørensen 

kommer inn som hans erstatter. Stian Langeland ønsker også å tre ut av skredkomiteen når 

revisjonsarbeidet med skredstigen er avsluttet. Styret og rådsmøtet takket begge for flott 

innsats i skredkomiteen over flere år. 

 

Rådsmøtet tok årsmeldingen til orientering. 

 

 

2. Forslag til arbeidsplan 2018  

 

Styrets forslag til arbeidsplan ble lagt frem av styreleder Einar Løken.  

 

DNTs administrasjon, ved Anne-Mari Planke, informerte rådsmøtet om et pågående 

kartleggingsarbeid innen sertifisering og relevante utdannelser for guider, både nasjonalt og 

internasjonalt. Reiselivet melder behov for en nasjonal guidesertifisering, og særlig innen 

soft adventure er markedets behov omfattende. DNT er i dialog med reiselivet, gjennom 

blant andre NCE Fjord Norge, Virke, NHO reiseliv og Innovasjon Norge. Styret oppfordres 

også til å koble seg på dette arbeidet, for å sikre våre medlemmers rolle og interesser. 

Konkret bør det vurderes om føring/turledelse bør innlemmes i Nasjonal standard, og 

dermed underlegges NFs allerede veletablerte samarbeidsforum for aktivitet i fjellet. DNT 

oppfordret styret til å legge oppfølgingen av denne utviklingen inn i sin arbeidsplan. 

 

Det kom ingen motforestillinger mot forslaget. 

 

Rådsmøtet tok arbeidsplanen for øvrig til orientering. 

 

3. Regnskap 2017 og budsjett 2018 

 

Regnskap og budsjett ble lagt frem av administrasjonen, ved Bodil Bay Schultz. 2017 har 

gitt en svak økning i både inntekter og utgifter. Det er innført et administrasjonsgebyr for 

alle førstegangsregistreringer av nye instruktører, samt en heving av regodkjenningsavgiften. 

Samtidig er det gjort investeringer i forbindelse med ekstern produksjon av instruktørkort, 

samt et forprosjekt for den nye digitale løsningen for å opprette søknader på nett. Totalt sett 

peker tallene forsiktig oppover, men NF fortsetter å være helt avhengige av 

betalingsdugnaden DNT og NKF gjør for å opprettholde sekretariatet. 
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Det kom et spørsmål fra medlem i klatrekomiteen om økonomisk støtte til at fagkomiteene 

kan møtes. Administrasjonen informerte om at arbeidsmøter for fagkomiteene inngår i NFs 

driftsbudsjett, på linje med styrets møter. Alle arbeidsmøter vurderes ut fra faglige behov og 

tilgjengelige ressurser, og finansieres etter avtale med styre/administrasjon. 

 

Rådsmøtet tok regnskap og budsjett til orientering. 

 

 

4. Nytt styre 

 

Einar Løken fra Andre Kursarrangører og Jørgen Moland fra DNT går ut av styret. 

Erstatning for styremedlemmer skal være på plass før nyttår. Styrelederrollen rullerer 

annethvert år, og NKF skal nå overta posisjonen. Styreleder velges og nytt styre konstitueres 

på første styremøte i 2018. 

 

Rådsmøtet tok endringene til orientering. 

 

 

Sak RM 5/17  Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport 

 

1. Revisjonsforslag brestigen 

 

Leder for brekomiteen, Sindre Haslene-Hox, presenterte forslag til revisjon av brestigen. 

 

Styret i DNT fjellsport, ved Bjørn Balle, takket brekomiteen for godt arbeid, og la frem fire innspill 

til revisjonen: 

 

- Nasjonal standard bør opprettholde ordningen hvor metodekurs og veilederkurs kan organiseres 

som ett kurs. De praktiske og økonomiske forholdene rundt organisering av instruktørkursene 

ble vektlagt.  

 

Innspillet møtte motstand hos flere i salen, hvor hovedargumenter var at modningsprosessen er 

vesentlig i instruktørutdanningen, at de færreste metodekursdeltakere er klare for å gå direkte videre 

til veilederkurs, og at det å opprette en ”strykmulighet” hvor en deltaker sendes hjem etter å ha 

fullført metodekursdelen, kan skape dårlig læringsmiljø og unødvendig stort press på både deltakere 

og kursledere. Det ble argumentert med at oppdelingen av det gamle ukeskurset til en metode- og 

en veilederdel ble gjort nettopp fordi de færreste deltakerne var klare til å gå direkte videre, og det 

ble etterlyst faglige begrunnelser for innspillet. 

 

- En godkjent klatreinstruktør 1 høyfjell, bør gjennom å ta metodekurs bre med en spesiell 

vurdering kunne godkjennes som breinstruktør 1. Sluttvurdering må gjøres av brekomiteen. 

 

Det kom spørsmål fra salen om motivasjonen for å innføre denne løsningen; Hvorfor kan de som 

ønsker begge godkjenninger ikke bare ta begge utdanningene? Er den pedagogiske og didaktiske 

tilgangen til bre og klatring så identisk at det ikke har fordeler med eget veilederkurs? 

Det ble også etterlyst dokumentasjon fra kursledere på at deltakere på instruktørkurs bre med 

klatreinstruktørbakgrunn er så kompetente at et veilederkurs bre oppleves overflødig. 
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- Tomannstaulag bør inkluderes som tema i instruktørutdanningen. Dette finnes i dag ikke NFs 

kursstige, men etterspørres på kurs. 

 

- NF bør øke fokuset på turlederrollen i standarden, for å sikre at instruktørene kan ivareta våre 

deltakere på en sikker og god måte mens de er på tur/kurs. 

 

 

2. Revisjonsforslag skredstigen 

 

 

Skredkomiteen og arbeidsgruppe fra arrangørsamling skred, ved Jørgen Moland, Jannicke Høyem, 

Linda Hallandvik og Stian Langeland, presenterte forslag til revisjon av skredstigen. 

 

Det er viktig for skredkomiteen å synliggjøre behovet for et nytt kurs i kursstigen. Forrige sesong 

hadde vi 75 deltakere på metodekurs, mens bare 17 gjennomførte veilederkurs. NF ønsker å 

imøtekomme søkerne som sier at de først og fremst vil øke egen kompetanse, gjennom å tilby disse 

et videregående skredkurs. Det er også behov for å lette tidspresset på både dagens grunnkurs og 

metodekurs. 

 

Vesentlig for skredstigerevisjonen er et nytt system for kursevaluering. Komiteen vil sikre at 

kandidatene har blitt sett og vurdert på alle vesentlige områder, og dette må løses ved hjelp av gode 

og tydelige læringsmål, for alle nivåer. Kursleder, kandidat og omverdenen trenger å få tydeliggjort 

hva vi jobber med, og hva vi forventer av våre kandidater. Temaområder skal gå igjen på alle 

nivåer, og progresjonen synliggjøres. I dag er evalueringene generelt for lite konkrete; 

skredkomiteen vil at alle kandidater skal ”sjekkes av” innen hovedområder som ferdighet, sikkerhet 

og ledelse, og vi må sikre god nok måloppnåelse for kandidatene før de kan gå videre i systemet. 

 

Det ble uttrykt bekymring fra salen hvor mye ekstraarbeid dette vil pålegge kursleder. Komiteen 

svarte at hovedmålet med den nye ordningen er nettopp å forenkle instruktørenes arbeid, samt å 

gjøre det lettere for arrangører å vurdere ut fra papirene hva som er sjekket ut og godkjent. 

 

Det er et grunnleggende poeng for revisjonen at vurderingsgrunnlaget må være tilstrekkelig, og at 

alle deltakere må ha blitt sett under praksis. For instruktørkurspraksis på skred fastholder komiteen 

at assistenten ikke kan delta som medinstruktør på kurs, dersom dette innebærer at instruktørene går 

separate turer med sine grupper. 

 

 

1. Øvrige endringsforslag 

 

Styret, ved Linda Hallandvik, la frem de øvrige revisjonsforslagene til Nasjonal standard. Følgende 

forslag fikk kommentarer fra salen: 

 

➢ 8.7 / 9.8 / 10.7 Instruktørseminar: 

Innføring av fagnøytral beskrivelse på alle instruktørseminar, for å tilrettelegge for felles 

seminarer med deltakere fra flere disipliner 

 

Kommentar: 

- Positivt med fagnøytrale instruktørseminar, håper samtidig at alle tre disipliner 

ivaretas jevnt i diskusjonene.  
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➢ 6.4.2 Fornyet godkjenning: 

Innføring av mulighet for å oppnå fornyet godkjenning gjennom praksis på to ulike 

grunnkurs. Kravene til fornyet godkjenning gjennom aktivitet skal være de samme for 

både første- og annengangs regodkjenning: 

 

o Krav til fornyet godkjenning som skred-/bre-/klatreinstruktør 1:  

Instruktøren må ta veilederkurset eller metodeseminaret for henholdsvis 

skred/bre/klatring (høyfjell/lavland) på nytt og bestå, eller fungere som 

hjelpeinstruktør under to ulike grunnkurs, hvor instruktøren er under tilsyn og får 

vurdering og anbefaling om regodkjenning fra to ulike kursledere 

 

Kommentar: 

- Det er bra at man skal kunne regodkjennes gjennom metodeseminaret. For 

regodkjenning gjennom praksis på grunnkurs foreslås det å presisere antall kursdager 

fremfor antall kurs. 

- Anbefaling fra to ulike kursledere er vesentlig. 

 

 

➢ 9.2.3. Rammer for kurset (metodekurs klatring): 

Arrangør Breogfjell foreslår maksimalt antall deltakere endret fra 4 til 3 deltakere per 

instruktør. 

 

Kommentar: 

- Selv om Breogfjell argumenterer med at 3 deltakere er mer oversiktlig, oppleves det 

praktisk bedre med 4 deltakere. Erfaringsmessig har deltakerne behov for også selv 

å øve på metodene under metodekurs, og da er det hensiktsmessig med grupper på 

to. 

- Økonomisk er 4 deltakere en bedre løsning for arrangørene. 

 

 

➢ NF-styret har vedtatt at det skal presiseres et minimum antall timer, fordelt på et 

minimum antall dager, for hvert av instruktørkursene i standarden. Timeantall er ikke 

satt, men skal besluttes ut fra praksis hos arrangørene i dag, og sikre tilstrekkelig 

kursvarighet til at innholdet i kurset kan gjennomgås på en forsvarlig måte 
 

Kommentar: 

- Detaljstyringen av kursene må ikke bli for komplisert. 

- Det finnes dokumentasjon for hvor begrenset tid i strekk vi kan ta til oss ny 

kunnskap. 

- Det å være sammen over tid gir et annet læringsutbytte enn om vi begrenser kursene 

til 08 – 16. Det er viktig å ikke miste dette utbyttet. 

- Bør det legges inn et krav om at kursleder og deltakere må bo sammen? 

- Vi som jobber kommersielt med dette er på jobb og ikke sammen med deltakerne 24 

timer i døgnet. Noen ganger må vi derfor holde et 4-dagers instruktørkurs over 5 

dager for å komme gjennom alt. 
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- Bakgrunnen for endringen var en ny arrangørsøknad med kursplaner uten 

kveldsøkter, hvor et flertall i styret opplevde det som nødvendig at standarden sier 

noe om omfanget på kurset, i form av timer. 

- For fremtidige endringsforslag vil det være nyttig at bakgrunnen for forslagene 

dokumenteres grundigere i papirene sendt ut i forkant av rådsmøtet. 

 

Styret takket for alle kommentarer fra rådsmøtet og tar innspillene med i det videre arbeidet. 

 

 

Sak RM 6/ 17  Metodesett klatring 

Styret, ved Rune Hjelsvold, presenterte metodesettet overordnet. Det var ikke åpnet for diskusjon på 

detaljnivå, men utsendte oppfordring om å sende skriftlige innspill innen 3 uker ble gjentatt. 

 

Kommentarer: 

- Kunne man dokumentert bakgrunnen for hvorfor de ulike metodene er valgt bedre? 

- Slik argumentasjon blir naturlig å ta med i en endringslogg, men har det noen plass i 

et førsteutkast? 

- Applauderer dette arbeidet, det blir bra for oss å ha et felles metodesett. 

 

Styret takket for kommentarene fra rådsmøtet og tar innspillene med i det videre arbeidet. 

 

 

Sak RM 7/17  Utvikling og effektivisering av sentralt opptak 

 

Administrasjonen, ved Bodil Bay Schultz, la kort frem tiltaksplan for utvikling og effektivisering av 

sentralt opptak. Rådsmøtet ble særlig invitert til å komme med innspill til aktuelle datoer, enten 

under møtet eller i etterkant per e-post. Oppfordringen skal også gjentas i et nyhetsbrev til 

arrangørene. 

 

 

Sak RM 8/17   Sikkerhetskomiteen 

 

Sikkerhetskomiteen, ved Odd Magne Øgreid, oppsummerte siste års rapporterte ulykker. 

Det ble særlig bemerket at rappell med slynge rundt blokk kan ha medført for mange dødsfall i 

Norge, og det bør vurderes om vi skal fraråde denne metoden. 

 

 

Administrasjonen takket av avtroppende styremedlemmer Einar Løken og Jørgen Moland, 

og begge fikk en påskjønnelse for flott innsats gjennom henholdsvis 4 og 6 år i NF-styret! 

 

 
Møte ble hevet 20:05 

Referent: Bodil Bay Schultz 

Godkjent av NF-styret: 13.12.17 
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