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NF-standardens kapittel 6.4 om regodkjenning:
6.4 Varighet av godkjenning og fornyet godkjenning
6.4.1 Varighet av godkjenning
Godkjenning som instruktør kan maksimalt gis en varighet på 5 år. Dette gjelder alle nivåer. En
instruktør kan ikke lenger regnes som godkjent når godkjenningsbeviset er utløpt.
6.4.2 Fornyet godkjenning
Godkjenning kan bare fornyes av NF ved instruktørregisteret. Godkjenningen kan gjennomføres
enten ved dokumentasjon eller ved oppfriskningskurs.
Fornyet godkjenning gjennom dokumentasjon
1) NF ved instruktørregisteret kan gi fornyet godkjenning på grunnlag av framlagt
dokumentasjon (loggbok). Dokumentasjonen skal vise at instruktøren tilfredsstiller følgende
krav: Minst 25 dager aktivitet i godkjenningsperioden, hvorav minst 10 dager skal være fra
kursvirksomhet, og minst 10 dager / 50 taulengder skal være egenaktivitet som minst tilsvarer
kravet til egenerfaring ved første gangs godkjenning på det aktuelle instruktørnivået. Fem av de
siste kursdagene bør ha vært holdt i løpet av de siste to årene før søknad om regodkjenning.
Relevant føringsvirksomhet godskrives som erstatning for kursvirksomhet.
2) For fornyet godkjenning som fjellkursleder eller bre-/klatre-/skredinstruktør 2 kreves i
tillegg til aktivitetskravene i punkt 1 også deltakelse på minst ett instruktørseminar i løpet av siste
godkjenningsperiode
Instruktører som har hatt godkjenning på ett nivå i en sammenhengende periode på 15 år behøver
ikke å dokumentere egenaktivitet eller kursaktivitet for å få regodkjenning.
Kriteriene for dokumentasjon av egenaktivitet er nærmere spesifisert i regodkjenningsskjemaet.
Søkere som ikke oppfyller alle kriteriene, kan skjønnsvurderes på bakgrunn av overbevisende
tilleggskvalifikasjoner. I grensetilfeller kan NF forlenge godkjenningen med inntil ett år for å gi
søker anledning til å oppfylle kravene til regodkjenning.
Ved regodkjenning som fjellkursleder eller bre-/klatreinstruktør 2 kan NF-styret i stedet for
instruktørseminaret godskrive relevante arrangementer arrangert av andre enn NF-arrangører
eller NF-styret.
Instruktøren kan få fornyet godkjenning i inntil 5 år etter forrige kurs (fjellsportarrangement)
han/hun instruerte på eller ledet. Ved regodkjenning gjennom oppfriskingskurs løper
godkjenningsperioden fra deltagelsen på oppfriskingskurset. Instruktører som har hatt
godkjenning på ett nivå sammenhengende i en periode på 15 år behøver ikke å dokumentere
egenaktivitet/kursaktivitet for å få regodkjenning.
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Fornyet godkjenning gjennom oppfriskingskurs
Dersom instruktøren ikke har hatt høyt nok aktivitetsnivå til å godkjennes gjennom dokumentasjon, kan
instruktøren på eget initiativ, eller etter avslått søknad til NF ved instruktørregisteret, ta et oppfriskingskurs for å
få fornyet godkjenning. Da gjelder følgende:
-

Krav til fornyet godkjenning som bre-/klatreinstruktør 1 (første gangs regodkjenning): Instruktøren
må ta veglederkurset for henholdsvis bre/klatring på nytt og bestå.

-

Krav til fornyet godkjenning som bre-/klatreinstruktør 1 (fra andre gangs regodkjenning): Instruktøren
må ta veglederkurset på nytt eller rednings- og metodeseminaret for henholdsvis bre/klatring og bestå.

-

Krav til fornyet godkjenning som klatreinstruktør 1 sport og klatreinstruktør 2 sport: Instruktøren må
gjennomgå instruktørkurs sportsklatring på nytt og bli anbefalt av kursleder. For klatreinstruktør 2 sport
kommer kravet fra punkt 2 om deltakelse på ett instruktørseminar i tillegg.

-

Krav til fornyet godkjenning som breinstruktør 2/klatreinstruktør 2 høyfjell: Instruktøren må ta
henholdsvis rednings- og metodeseminar bre / videregående metodeseminar klatring på nytt og bli
anbefalt av kursleder. I tillegg kommer kravet fra punkt 2 om deltakelse på ett instruktørseminar.

-

Krav til fornyet godkjennelse som fjellkursleder: Instruktøren må ta rednings- og metodeseminar på
bre eller klatring på nytt og bli anbefalt av kursleder. I tillegg kommer kravet fra punkt 2) om deltakelse
på ett instruktørseminar.
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1. Personalia
Navn på søker:
Adresse:
Postnummer:

Sted:

Telefon 1:

Telefon 2:

E-post:
Fødselsdato:
Hvilke nivå søker du
regodkjenning for?
Sett kryss der det er relevant,
og fyll inn utløpsdato og dato
for første gangs godkjenning.

Godkjenningsnivå

Utløpsdato

Dato for første godkjenning:
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2. Fornyet godkjenning ved dokumentasjon
Søker du om fornyet godkjenning ved dokumentasjon må du legge ved oversikt over egenaktivitet og kurs-/føringsaktivitet for å
dokumentere at du tilfredsstiller NF-standardens krav til regodkjenning.
Dokumentasjon kreves ikke om du har hatt godkjenningen din i 15 år eller mer.
Instruktøraktivitet
Du må kunne dokumentere at du har hatt minst 10 dagers aktivitet som instruktør i løpet av siste godkjenningsperiode. Det er
spesielt viktig å få med det siste kurset du instruerte på, for dette vil bestemme hvilken dato en ny 5-årsgodkjenning vil løpe
fra.
Klatreinstruktør Sport::
For å kunne bli regodkjent som Klatreinstruktør 1 sport, må denne instruktøraktiviteten ha vært knyttet til klatring på utendørs
klatreklippe.
Klatreinstruktør 1 og 2 høyfjell:
For å kunne bli regodkjent som klatreinstruktør 1 (lavland/høyfjell) eller 2 høyfjell, må denne instruktøraktiviteten ha vært
knyttet til klatring eller kameratredning på naturlig sikret klatrefjell. Du bør ha instruert på minst ett kurs i kameratredning i
løpet av perioden, eventuelt deltatt i redningsøvelser.
Breinstruktør 1 og 2:
For å bli regodkjent som breinstruktør 1 eller 2, må denne instruktøraktiviteten ha vært knyttet til instruksjon på både blåis og
snødekket bre.
Egenerfaring
Du skal også dokumentere at du har hatt tilstrekkelig egenaktivitet som klatrer og/eller brevandrer i løpet av siste
godkjenningsperiode. Det er ikke nødvendig å dokumentere alt du har gjort, men for å kunne bli regodkjent administrativt, må
du som minimum kunne dokumentere aktivitet i henhold til kravene nevnt i NF-standardens $6.4.2, punkt 1.
Oversikten kan du lage ved å benytte turdagboka som er en del av NFs loggbok.
Turdagboka kan lastes ned her: http://www.fjellsportforum.no/index.php?fo_id=5764
Oversikten vedlegges søknaden og dette merkes som Vedlegg 1.

3. Fornyet godkjenning ved oppfriskingskurs
Søker du fornyet godkjenning ved oppfriskingskurs må du legge ved utfylt loggbokskjema fra kursleder på kurset du har brukt som
oppfriskingskurs for å dokumentere at du tilfredsstiller NF-standardens krav til regodkjenning.
Loggbokskjema vedlegges søknaden og dette merkes som Vedlegg 1.

4. Regodkjenning for nivå 2 og fjellkursleder
Dersom du søker om fornyet godkjenning som klatreinstruktør 2 sport, klatreinstruktør 2 høyfjell, breinstruktør 2 eller fjellkursleder
må du dokumentere deltakelse på NF-kvalifiserende instruktørseminar i løpet av de 5 siste årene både dersom du søker
regodkjenning ved dokumentasjon eller ved oppfriskingskurs.
Mangler du instruktørseminar, vi du dersom de andre kravene er oppfylt få regodkjenning på nivå 1 inntil du har deltatt på
instruktørseminar. Da ettersender du dokumentasjon på dette, og får fornyet godkjenning på nivå 2.
Dokumentasjon på deltakelse på instruktørseminar vedlegges søknaden og merkes som Vedlegg 2.
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5. Andre utfyllende opplysninger

Søknaden med alle vedlegg sendes på e-post til:

post@fjellsportforum.no

