
Søknadsveileder breinstruktør 
 

I denne veilederen finner du utfyllende informasjon om opptakskravene for å få forhåndsgodkjenning 

for breinstruktør. 

Litt om prosessen 
Søknaden om forhåndsgodkjenning sendes inn digitalt gjennom brattkompetanse.no. Den blir så 

vurdert av en komite som måler opp søknaden mot opptakskravene. Dersom komiteen mener at 

søknaden oppfyller opptakskravene utstedes et digitalt bevis på dette. Om komiteen mener at 

søknaden ikke tilfredsstiller opptakskravene eller er mangelfull, avslås søknaden. 

Det anbefales at du gjør deg flid med søknaden før den sendes inn for å unngå avslag. 

Opptakskravene som er beskrevet i NF-standarden er listet opp i følgende fem punkter og 

påfølgende presisering: 

1. fylt 18 år ved kursets begynnelse  

2. gjennomført brekurs eller tilegnet seg tilsvarende kunnskaper på annen måte 

3. dokumentere at man er fjellvant, med minst to års erfaring med selvstendige breturer 

(minst 10 dager), og alpine turer sommer og vinter (minst 20 døgn) 

4. dokumentere at man har gjennomført flere turer med overnatting ute både sommer og 

vinter 

5. referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.5 

Presisering: Minst 20 døgn i alpint høyfjellsterreng og minst 10 dager i forskjellige breområder 

(utenom brekurset og i løpet av de siste 5 år) må dokumenteres spesifikt. Det er viktig at det blir 

dokumentert at erfaring fra breområder er selvstendig erfaring, der man har vært med på veivalg og 

sikring underveis. Erfaring fra turer som andre har ledet er av mindre interesse. Det må også 

dokumenteres variert erfaring med flere turer fra både snødekt bre og blåis, samt overgangen 

mellom disse, som en får ved å gå hele brefall. 

Opptakskrav 1 
Når selve metodekurset starter, må du være fylt 18 år. Hvis du ikke er 18 år kan du allikevel søke om 

forhåndsgodkjenning når det er 3 måneder igjen til 18-årsdagen din. Du må da angi kursdato for 

metodekurset du ønsker å delta på slik at opptakskomiteen kan se at du vil være fylt 18 år når 

metodekurset starter. 

Opptakskrav 2 
Du må dokumentere når, hvor og med hvilken arrangør du har gjennomført brekurs dersom du har 

gjort dette; det kan gjøres ved å legge ved en kopi av kursbeviset sammen med søknaden din. 

Dersom du ikke har gått et formelt kurs, men har ervervet erfaring du mener er sammenlignbar, må 

du dokumentere dette i tekst. Se kursmal for NF grunnkurs bre for å se hvilke momenter et brekurs 

gjennomgår (som redning, vegvalg, bevegelsesteknikk, taulagsarbeid etc). Det er i helt spesielle 

tilfeller slike søknader går gjennom; oftest med søkere som er i familie med breinstruktører og har 

blitt tatt med på tur og fått opplæring der.  

Opptakskrav 3 
For å dokumentere at du tilfredsstiller disse opptakskravene må du fylle ut en turdagbok. Norsk 

Fjellsportforum har utarbeidet et Excel-dokument spesielt for dette formålet. Turdagboka kan du 



laste ned fra www.fjellsportforum.no. Turdagboka må fylles ut så nøye du klarer, og skal inneholde 

informasjon om relevante breturer du har gått.  

Minst 20 døgn i alpint høyfjellsterreng inklusive 10 dager i forskjellige breområder (utenom brekurset 

og i løpet av de siste 5 år) må dokumenteres spesifikt. 

Det å være «fjellvant» betyr at du kan kle og te deg i fjellet når været slår om; at du har margin på de 

fjellturene du har vært på, og at du har overskudd til å ta deg av ei gruppe i fjellet.  

Med «selvstendige breturer» menes turer på bre hvor du selv har vært delaktig i planlegging og 

gjennomføring av turen. Det vil si turer hvor du har gått med fører eller kurs du har deltatt på teller 

ikke her. Turer i regi av eksempelvis høyskole kan likevel telle her, dersom det er turer uten fører 

eller vegleder, og hvor du selv har hatt en vesentlig rolle i planlegging og vegvalg. I presiseringen 

legges det vekt på at du bør ha erfaring fra flere ulike breer og brearmer, både snødekt og blåis. 

Dersom du har majoriteten av breerfaringen på ski på snødekt bre, vil søknaden kunne underslås selv 

om du har ti dager dokumentert. Dersom du kun har erfaring fra blåis og hvor du knapt har sett snø 

som en kan få ved å gå på enkelte breer sent i sesongene, vil søknaden heller ikke komme gjennom. 

Det anbefales å forsøke å komme seg på flere brearmer, forsøke å følge noen av disse opp til platået, 

og gjerne gå til ulike tider på året.  

Opptakskrav 4 
Med «overnatting ute» menes både telt, bolig i snø og andre improviserte nattely. Noen av 

overnattingene må være på vinteren. Har du kun 1-2 vinterovernattinger kan søknaden være litt 

tynn, og det anbefales at du søker mer erfaring.  

Opptakskrav 5 
Legg ved kontaktinformasjon til to personer (gjerne breinstruktører) som kjenner dine ferdigheter på 

bre. Opptakskomiteen kan om de er i tvil om søknaden din kontakte disse referansene for utfyllende 

informasjon. 

http://www.fjellsportforum.no/

