
Søknadsveileder klatreinstruktør 1 sport 
 

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

forhåndsgodkjenning for klatreinstruktør 1 sport.  

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

vurdert at 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 seks punkter: 

1. fylt 18 år ved kursets begynnelse  

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

3. dokumentere minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et 

utvalg ulike utendørs klatrefelt 

4. dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 6- på blikk (onsight) på 

boreboltsikrete sportsklatreruter utendørs 

5. bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring 

6. referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører. 

Opptakskrav 1 
Når selve instruktørkurset 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 

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

instruktørkurset starter. 

Opptakskrav 2 
Du må dokumentere hvordan du har tilegnet deg kunnskapene for å klatre på boreboltsikrede ruter 

utendørs. Skriv opp hvordan du har lært deg dette i tekstfeltet når du sender inn den digitale 

søknaden din, og om du har lært dette ved å delta på kurs kan du legge en kopi av kursbeviset 

sammen med søknaden. 

Opptakskrav 3 og 4 
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 klatreruter du har gått.  

Turdagboka må vise at du har klatret på led på utendørs boreboltsikrede ruter i minst to år (to 

sesonger). Hva du har klatret innendørs og på topptau ute er uinteressant for å vurdere søknaden din 

og skal ikke føres inn i turdagboka. Du må også i turdagboka dokumentere at du har klatret på flere 

forskjellige klatrefelt. Har du klatret naturlig sikrede ruter eller isklatreruter kan dette telle positivt 

om søknaden din er i grenseland for å bli godkjent. 

Et visst antall av rutene du fører opp som du har ledet må være minst grad 6- eller hardere. Om du 

har klatret ruter som er hardere enn dette kreves det færre loggførte ruter enn om 6- er maksgraden 

http://www.fjellsportforum.no/


din. Følgende tabell er veiledende på hvor mange ruter turdagboka må inneholde av grad 6- eller 

hardere som du har ledet. Hvorav et større antall må være gått på blikk.  

Grad Minimum antall ulike ruter/taulengder du har ledet på blikk utendørs 

6- eller hardere 25 

6 eller hardere 20 

6+ eller hardere 15 

7- eller hardere 10 

 

Opptakskrav 5 
Dersom du har erfaring med undervisning eller instruksjon vil det telle positivt om søknaden din er i 

grenseland for å bli godkjent. Skriv om denne erfaringen i tekstfeltet når du sende inn den digitale 

søknaden. Om du har kursbevis eller liknende kan kopier av disse legges ved søknaden når den 

sendes inn. 

Opptakskrav 6 
Legg ved kontaktinformasjon til to personer (gjerne klatreinstruktører) som kjenner dine 

klatreferdigheter. Opptakskomiteen kan om de er i tvil om søknaden din kontakte disse referansene 

for utfyllende informasjon.    

 

 

 


