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Norsk fjellsportforum skal fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske 

friluftslivstradisjoner, og har for dette formål utviklet en nasjonal standard for 

aktører i fjellsport. Norsk fjellsportforum skal fungere som et åpent 

samarbeidsforum for organisasjoner engasjert i klatring, bre og tindesport. 

Arbeidet med å utvikle instruktør- og kursstandarder skal ta vare på gode 

fjellsporttradisjoner i Norge, og møte utviklingen åpent og kritisk. Siktemålet er at 

mangfoldet og den tause kunnskapen ikke går tapt i videreutviklingen av 

standarden. 

Denne strategien presenterer 6 likeverdige hovedmål for hva NF skal arbeide mot 

å fungere som i 2030, og vil følges opp av kortere handlingsplaner. 



 

 

 

 

 

 

Mål 1: NF skal være bransjestandard for bratt friluftsliv i Norge  
NF skal være bransjestandard for bratt friluftsliv i Norge, som samler hele feltet av frivillige og 
profesjonelle aktører. NF skal være en bransjestandard med logoen som et kvalitetsstempel som er 
anerkjent blant myndigheter, arrangører og forbrukere, som en av få relevante standarder i Norge. NF-
logoen skal være et attraktivt, kjent og synlig symbol for sikker ferdsel som blir aktivt brukt av 
reiseliv/turistnæring, og universitets- og høyskole-sektoren. NF skal også være synlige for 
internasjonale turister i Norge.  

Hvordan skal vi få det til?  
• NF skal jobbe aktivt med å knytte til seg alle relevante aktører som driver med kurs og 

guiding innen NF sine fagområder (skred, klatring, bre, førstehjelp for friluftsliv). 

• NF skal jobbe mot å involvere U/H-sektoren og Nortind med fast plass i styret.  

• NF skal drive opplysningsarbeid overfor de nasjonale reiselivsorganisasjonene. 

• NF skal synliggjøre overfor myndigheter, kommuner og lokalt reiseliv hva NF er og hvilke 

NF-arrangører som driver lokal aktivitet.  

• De etiske prinsippene for NF-instruktører skal fungere som en rettesnor for relevant 

aktivitet og bidra til å gi NF et godt renomme og omdømme.  

• NF skal være synlige og deltagende på relevante eventer og arrangementer slik som for 

eksempel fjellsportkonferansen.  

Mål 2: NF skal vedlikeholde Nasjonal Standard 
NF skal ha en kursportefølje som er relevant for fjellsportaktørene. Et viktig ledd i dette arbeidet 

innebærer også å knytte seg tettere mot høyskoler, universiteter, fagskoler og folkehøyskoler som tilbyr 

relevante utdanninger. Utvidelse av arbeidsområdet i Nasjonal Standard må fortløpende vurderes 

utvidet/endret.  

Hvordan skal vi få det til?  
• NF skal kontinuerlig videreutvikle faginnhold, metodesett og relevante kurs i NF-

standarden.  

• NF skal kontinuerlig arbeide mot å sikre at NF sertifisering fungerer som et trekkplaster og 

et kvalitetsstempel for utdanningene.  

• NF skal kartlegge, støtte og supplere allerede dekkende utdanninger og kurs for å sørge for 

nasjonal kvalitet.   

  



 

 

 

 

 

Mål 3: Den daglige driften til NF-administrasjonen skal være profesjonell 

og effektiv for brukere 
NF skal videreføre den daglige driften og forbedre den nåværende kjerneaktiviteten som beskrevet i 

formålsparagrafen. Søknadsbehandlingen skal forbedres slik at den blir formålstjenlig for NFs 

medlemmer. Ingen skal måtte vente mer enn en uke på å få svar på sine søknader.  

Hvordan skal vi få det til?  
• Profesjonalisere vurderingen av søknader. 

• Videreutvikle Brattkompetanse for å gjøre det mer brukervennlig. 

Mål 4: Styrke NFs ulykkesforebyggende arbeid 
NF skal ha et tverrfaglig samarbeid som samler ulykkesrapportering for de relevante fagområdene 

(klatring, bre og skred) i ett og samme system. En stor database med uønskede hendelser vil kunne 

spisse det ulykkesforebyggende arbeidet. NF ønsker et dynamisk og velfungerende system som brukes 

aktivt av alle relevante aktører.  

Hvordan skal vi få det til?  
• NF må knytte seg opp til myndigheter, andre aktører og fagmiljøer som har samme 

målsetting og ønsker for det ulykkesforebyggende arbeidet. 

• NF skal gjøre det attraktivt og synliggjøre nytten av å melde inn ulykkeshendelser både i 

organisert og uorganisert regi.  

 

  



 

 

 

 

Mål 5: NF skal ha god kontakt og dialog med relevante myndigheter  
NF skal være en bransjenorm som er kjent blant relevante myndigheter slik at NF er høringsinstans ved 

eventuelle krav om regulering. NF skal ivareta sine medlemmers interesser overfor myndighetene og 

gjøre myndighetene kjent med hvilke organisasjoner NF representerer.  

Hvordan skal vi få det til?  
• NF skal sammen med relevante samarbeidspartnere jobbe videre med politisk 

interessearbeid  

• NF skal opprettholde kontakten med relevante myndigheter, herunder 

Næringsdepartement og Justisdepartement (DSB). 

• NF skal holde seg oppdatert på relevante saker som måtte dukke opp i 

regjeringsplattformer eller stortingsmeldinger, være synlige i arbeidet med nasjonale 

godkjenningsordninger i regjeringsplattformer, og sammen med relevante 

samarbeidspartnere levere høringssvar til regjeringen på saker som omfatter NFs 

virkeområde.  

 

Mål 6: NF skal ha økonomi og rammebetingelser til å opprettholde 

virksomheten.  
For at NF skal bli en bærekraftig organisasjon, må økonomien styrkes. Inntektsgrunnlaget har vært 

medlemsavgift fra medlems- og arrangørbedrifter, samt søknads- og godkjenningsgebyr fra 

instruktørutdanningen. DNT og NKF har finansiert en halv administrativ stilling, og NF må arbeide mot å 

gjøres økonomisk uavhengig av disse organisasjonene. Det skal arbeides mot å bygge opp en sunn 

økonomi som gjør NF mer selvstendige i første omgang, og deretter opprettholde et driftsoverskudd 

med hensikt å kunne profesjonalisere aktuelle områder i andre omgang.  

Hvordan skal vi få det til?  
• Øke antall medlem- og arrangørbedrifter. 

• For å styrke finansieringsgrunnlaget skal NF arbeide for å knytte til oss sponsorer og 

samarbeidspartnere som deler NFs verdigrunnlag.  

• NF skal også arbeide aktivt for å søke ekstern finansiering fra myndigheter og 

utdanningsinstitusjoner som støtter opp om strategien.  

 


