
 
 
 

Protokoll Norsk Fjellsportforums Rådsmøte 2022 
 
Møteform: Fysisk møte under Fjellsportkonferansen 2022, Sogndal 
Dato og tidspunkt: Fredag 4.11 kl. 18:00-21:00 
Møteleder: Vegard Vereide  
Referent: Kristoffer Günther Hansen  
 
Styreleder Phillip Toney ønsket velkommen og åpnet møtet. 
 
Sak RM 1/22: Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. 
 
 
Sak RM 2/22: Opprop  
Følgende arrangører/medlemmer var til stede: 

• Bre og fjell 
• Den Norske Turistforening 
• Folgefonni breførarlag 
• Høgskulen på Vestlandet 
• Nord Norsk Klatreskole 
• Norges Idrettshøyskole 
• Norges Klatreforbund 
• Norges Røde Kors Hjelpekorps 
• Norgesguidene 
• Norsk Tindeklub 
• Nortind 
• Oslo Klatresenter 
• Tau AS 
• Tromsø Powder Guides 
• Universitetet i Sørøst-Norge 
• Voss Videregåande Skule 

 
Totalt 16 av 41 arrangører/medlemmer var representert, ved ca 40 møtedeltagere. Derved var over 
en tredjedel av NF sine medlemmer representert, og Rådsmøtet var beslutningsdyktig. 
 
 
Sak RM 3/22: Valg av møteleder  
Vegard Vereide ble valgt som møteleder. 
 
 
Sak RM 4/22: Valg av protokollunderskrivere og tellekorps 
Følgende representanter ble valgt til tellekorps og signering av protokollen:  

• Signering av protokollen: Jannicke Høyem og Gjert Grødal 
• Tellekorps: Håvard Engen og Thea Røhme 

 



 
 
Sak RM 5/22: Styrets orienteringer 
 
5-1/22: Årsmelding for 2022 
Styreleder Phillip Toney presenterte hovedtrekkene i styrets årsmelding, og gjennomgikk rapportene 
fra fagkomiteene. Det kom ingen kommentarer eller innspill fra salen. 
 
Rådsmøtet tok årsmeldingen til orientering. 
 
 
Sak RM 5 - 1/22: Regnskap for 2022 
Regnskap ble gjennomgått av styremedlem Bjørn Balle. NF har styrket sin økonomi gjennom de siste 
årene, delvis på grunn av redusert reisevirksomhet, men også på grunn av større medlemsmasse.  
 
Rådsmøtet tok regnskapet til orientering. 
 
 
Sak RM 6/22: Revisjon av breinstruktørstigen  
Styremedlem Sindre Haslene-Hox orienterer om bakgrunnen for at styret ba brekomiteen komme 
frem til en mer formålstjenlig breinstruktørutdanning, og mandatet de fikk. Styret stiller seg bak 
forslaget som brekomiteen har utarbeidet. 
Brekomiteen ved Lisa Bjærum, Jakob Fink og Jonny Kvistad legger frem arbeidet. De har gjennomført 
en større undersøkelse hos både medlems- og ikkemedlemsbedrifter, og foreslår en splitting av 
brefører og breinstruktør, uten videreføring av metode- og veilederkurs. Breførerkurset erstatter 
metodekurset og økes med én dags varighet, med krav til praksis og internopplæring hos den enkelt 
arrangør for den enkelte bre, mens de som vil utvide kompetanse og bli tilsvarende gammel ordning 
med breinstruktør, må fullføre ytterligere praksis og kurs. 
Brefører vil ha mer fokus på guiderollen, mens breinstruktør vil utover kursveiledning ta inn bruk av 
tomannstaulag.  
 
Det åpnes for innspill og spørsmål fra salen: 
I forslaget kreves i tillegg metodekurs skred for føring på bre som kan gå inn i skredfarlig terreng. For 
opptak til metodekurs skred kreves brattkjøringsferdigheter, som kanskje ikke er nødvendig. For 
fjellkursleder kreves kun grunnkurs skred. I tilsvar er det opp til arrangøren å vurdere den konkrete 
turen og sine føreres/instruktørers kompetanse om det er behov for ytterligere skredkunnskap om en 
skal holde brekurs eller føring i skredfarlig terreng.  

Om NF drive yrkesutdanning kan en forlange at kandidater går hele brefall.  

Det håpes at krav om førstehjelpskurs knyttes til NF sin førstehjelpsstige med grunnkurs førstehjelp 
for friluftsliv. Dette kravet vil komme inn for alle disipliner, når omfanget av NF førstehjelpinstruktører 
og grunnkurs er kommet på et nivå som gjør kursene allment tilgjengelig.  

Til spørsmål om innhold på kravet til to dagers praksis for brefører, er dette tenkt knyttet opp til 
internopplæringen, hvor kandidaten er under oppsyn av en høyere utdannet brefører/breinstruktør 
og  praksisen må gjennomføres hos NF godkjent arrangør.  

Det er usikkert om en vil en fange opp folk som allerede jobber på bre og få de inn i 
breførerutdanningen. Målet er å få en attraktiv utdanning som vil bli brukt av bedrifter for å få inn 
folk som vil jobbe i fremtiden. 



 
 

Det er en positiv utvikling om flere aktører vil bruke NF-utdannede førere. 
Om en får flere aktører til å bruke NF eller Nortind godkjenning, og på den måte får silt bort folk som 
har minimal eller ingen formell kompetanse, har en nådd langt, og er på vei mot NF sin 
formålsparagraf. 

Styret registrerer i hovedsak positive innspill fra Rådsmøtet, og vil ta innspillene med i det videre 
arbeidet med innføring i Nasjonal Standard.  

 

Sak RM 7/22: Strategiplan for NF  
Styret ved Kaisa Markhus og Sindre Haslene-Hox legger frem styrets forslag til strategiplan, basert på 
arbeidsgruppen som presenterte sitt dokument ved forrige Rådsmøte. Det er et uttalt mål at NF skal 
finne sin plass i samvirke med Nortind, for å jobbe sammen om å gjøre det trygt å ferdes i fjellet.  
Styret ønsker ha bred forankring i medlemmene og at strategien skal behandles som en vedtakssak 
på Rådsmøtet. De 6 strategiske målene gjennomgås og det åpnes for innspill: 

Hvordan er samarbeidet i dag mellom ulike organer innen norsk fjellsport og standarder? Det har 
vært økt møteaktivitet mellom NF, DNT, NKF og Nortind for å bedre samarbeidet, siden regjeringen i 
Hurdalsplattformen har sagt de vil vurderer å gå inn og regulere virksomheten i fjellet. Det er en 
enighet mellom organisasjonene at en ikke skal forsøke oppnå monopol eller gå bak ryggen på 
hverandre, men finne frem til et samvirke. Dialogen er bedre enn på lenge, og målet er at vi skal gjøre 
fjellet trygt, og gjøre hverandre gode. UH-sektoren setter pris på dette samarbeidet. Nortind sa vi har 
funnet en felles grunn og gjort et godt stykke arbeid for å skape et godt yrke, som er trygt, 
naturvennlig og et godt levebrød.  

Det utdypes at når det i strategien er sagt søknadsbehandling skal profesjonaliseres betyr det at det 
skal gjøres proffere og ikke nødvendigvis at en skal betale noen for det. Det er et ønske om å beholde 
frivilligheten så lenge kvaliteten er god nok. NF har fått mye kritikk for lang behandlingstid, men det 
anerkjennes fra salen av nåværende styre for jobben med å få ned behandlingstid. 

Ønske om at det fortsatt er to personer som leser gjennom søknad og godkjenner. 7 dager kan 
oppleves som litt lite for å behandle enkelte søknader. Avlyste instruktørkurs er et problem. Det er 
dette som er grunn for at behandlingstiden må ned. 

Det må klargjøres bedre for kandidaten hvordan levere søknad.  

For NF er det viktig å få ned behandlingstid for b.la. å heve kvaliteten for NF sine medlemmer. 

DNT fremmer følgende endringsforslag: 

Punkt 1: NF skal være bransjestandard for bratt friluftsliv i Norge, som samler hele feltet av frivillige 
og profesjonelle aktører. 

Nortind fremmer følgende endringsforslag: 

Punkt 5: Fjerne setningen: «for å vise at bransjen er godt internt regulert og at det ikke er behov for 
mer regulering i form av forskrifter eller lovendringer.» 

Votering: 



 
 

For DNTs innspill: 15 for, 0 imot, 1 blank. VEDTATT 

For NORTINDs innspill: 12 for, 2 imot, 2 blank. VEDTATT 

For hele strategiplan med endringer: 14 for, 2 blank. VEDTATT 

Vedtak: Rådsmøtet vedtar NFs strategiplan med endringene som ble foreslått.  

 
Sak RM 8/22: Arbeidsplan 2023 
Styret ved Thor Espen Fugelsøy legger frem forslag til arbeidsplan og det åpnes for innspill: 
 
Arbeidet med Strategiarbeid utgår. 
 
Dato og sted for skredkonferansen er ikke satt enda 

NF trenger innspill og ideer til hvordan en kan styrke økonomien.  

Det er ønske om at skred- og fjellsportkonferansen markedsføres bedre og at informasjon kommer 
tidligere for å flere til å melde seg på.  

NKF ber styret se på muligheter for å endre opptakskrav til klatreinstruktør sport. De har fått 
tilbakemelding fra klatreklubber om at de sliter med å få til organisert klatreaktivitet ute, fordi 
ressurspersoner ikke klarer inntakskravene til NF sport der det er fokus på å kunne klatre en viss grad 
for opptak. Hellere vurdere personlig egnethet og erfaring enn gradsfokus. Som instruktør i fjellet må 
du kunne klatre, men som instruktør på sportsklatring står du i hovedsak på bakken. Nortind støtter 
opp om dette forslaget. 

Styret tar med innspillene i den videre arbeidsplanen.  

 
Sak RM 9/22: Nytt styre  
Det er ingen endring av styrets sammensetning for kommende år, og styret består da av DNTs 
representanter Bjørn Balle og Sindre Haslene-Hox, NKFs representanter Kaisa Markhus og Odd 
Magne Øgreid, samt AKs representanter Phillip Toney og Thor Espen Fugelsøy.  

 
Sak RM 10/22: Budsjett for 2023  
Styret ved Bjørn Balle legger frem forslag til budsjett.  
 
Rådsmøtet tar budsjettet til orientering.  
 
 
Sak RM 11/22: Sikkerhetskomiteen oppsummerer siste års registrering av ulykker 
Sikkerhetskomiteen ved Odd Magne Øgreid presenterer kort om ulykkesstatistikken for siste år. 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

Protokollen signeres av: 

 
Jannicke Høyem        Gjert Grødal 
Norges Idrettshøyskole       Bre og fjell 

gjert grødal

gjert grødal

gjert grødal


