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Referat fra Rådsmøte 2016
Møtet ble åpnet med at styreleder Einar Løken, fra Breogfjell, ønsket velkommen.
Rådsmøtet er i år arrangert i tilknytning til Fjellsportkonferansen/ Sikkerhetskonferansen.
Einar minnet om NFs rolle, verdier og historie.
RM Sak 1
Godkjent.

Godkjenning av innkalling og saksliste

RM Sak 2
Opprop
Følgende arrangører/ medlemmer var tilstede på møtet:
•
•
•
•
•
•
•

DNT fjellsport
Norske Tindevegledere (Nortind)
Norges Røde Kors Hjelpekorps
Breogfjell
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Norges Speiderforbund
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps

•
•
•
•
•
•

Norges Klatreforbund
Klatring og Friluftsliv
Folgefonni Breførarlag
Hemsedal Fjellsport
Nordfjord Folkehøgskule
KRIK

Totalt 13 arrangører/ medlemmer. Norsk Folkehjelp var gjest.
RM Sak 3
Valg av møteleder
Stein Tronstad ble valgt til møteleder.
RM Sak 4

Styrets orienteringer

Årsmelding for 2016
Styreleder presenterte kort styrets årsmelding.
Styret har i år vært sammensatt av følgende kandidater:
• Einar Løken, Andre Kursarrangører (leder)
• Jørgen Moland, DNT
• Arve Stavø, (jan.-mai), NKF
• Rune Hjelsvold, (mai-des.), NKF
• Linda Hallandvik, Andre Kursarrangører
• Odd Magne Øgreid, NKF
• Torbjørn Aass, DNT
Bre-, klatre- og skredkomiteene har en stor arbeidsbelastning og har til sammen behandlet
over 310 søknader.
NF har i 2016 åpnet en ny nettside.
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Styrets forslag til arbeidsplan 2017
Styrets forslag til arbeidsplan ble lagt frem av Linda Hallandvik.
1. Nasjonal standard
• Vedlikeholde og videreutvikle Nasjonal standard
• Informere om NFs arbeid og Nasjonal standard
• Evaluere breinstruktørstigen med tanke på endringer og revideringer
2. Metodesett
• Arbeide frem et forslag til et felles metodesett i Norsk Fjellsportforum.
3. Organisasjon
• Arbeide med å styrke økonomien til NF, og på denne måten bedre medlemstjenestene
• Drift og oppfølging av skredkomiteen
• Drift og oppfølging av brekomiteen
• Drift og oppfølging av klatrekomiteen
4. Instruktørregisteret
• Drifte og videreutvikle instruktørregisteret og sende ut instruktørbevis
• Arbeide for fornying og oppgradering av dagens instruktørdatabase
5. Arrangementer
• Arrangere rådsmøte (2017)
• Styrke fjellsportkonferansen som et bredere, faglig arrangement for hele fjellsport-Norge
6. Markedsføring
• Legge NF-kalenderen, med oversikt over alle NF-godkjente kvalifiserende kurs og
• samlinger, på egne nettsider
• Synliggjøre NF-godkjente arrangement på www.fjellsportforum.no
• Jevnlig oppdatere NFs facebooksider og sende ut NFs nyhetsbrev
• Spre kunnskap om NF og Nasjonal standard gjennom annonsering og redaksjonell
omtale i aktuelle tidsskrifter
7. Ulykkesforebyggende og annet faglig arbeid
• Videreføre det ulykkesforebyggende arbeidet
• Årlig møte med Norske Tindevegledere
• NF skal være en premissleverandør på formålet vårt, som er naturvennlig og sikker
ferdsel
Arbeidsplanen ble tatt til orientering. En kommentar fra rådsmøtesalen:
- Det kunne vært fint om NF kunne tatt på seg et arbeid for å koordinere dato for
Instruktørkurs.
Regnskap 2016/ budsjett 2017
Regnskap og budsjett ble lagt frem av Anne-Mari Planke fra DNT. Regnskapet viser en svak
positiv vekst, og styret poengterte at styrking av økonomien er prioritert i NFs arbeid.
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RM Sak 5

Revisjon av standard, herunder klarere distinksjon mellom veilederkurs
klatring lavland og høyfjell

Forslag til revidert standard ble diskutert på rådsmøtet. Forslaget åpner for kombikurs hvor én av
dagene deles på hhv alpin(høyfjell)- eller lavlandsbasert tur.
Kommentarer fra salen:
- Alle bør arrangere lavland, og så kjører man en ekstramodul på høyfjell (Bjørn Balle, DNT)
- Det er en del kandidater som søker opptak på høyfjell, hvorav flere burde bli vurdert til lavland.
Det arrangeres bare høyfjell, og resultatet er at man kombinerer høyfjell og lavland. Dette blir
en utfordring. (Bjørn Balle, DNT)
- Dette er likt skredutdanningen, der det er en kombinasjon mellom nordisk og alpin disiplin. Det
burde derfor være mulig på klatring også. (Ole Morten Hestetun, DNT fjellsport)
- Hvor skal kursene arrangeres? Rammen til høyfjell skal være i alpint terreng. (Bjørn Balle,
DNT)
- Alternativ to er lite fleksibel. Alternativ 3 er best. (Rune Abrahamsen, Hemsedal Fjellsport)
- Skillet må komme når man vurderer kandidatene. Tematikken bør være relevant.
- Har folk først har meldt seg på et kurs, kan man delta og det bør godkjennes til enten:
o bestått høyfjell
o bestått lavland
o Ikke bestått.
Styret tar med signalene hjem, og vil ta de med i videre prosess.
Styret sender ut et skriv til alle arrangørene i NF.
RM Sak 6
Felles metodesett i Norsk Fjellsportforum
Arbeidet med metodesett bre og klatring pågår under ledelse av NKF ved Arve Stavø, tidligere
styremedlem. Metodesettet vil være til behandling neste rådsmøte.
Det inviteres til et felles arbeid med metodesett for skred i desember (utsatt til våren 2017). Dette
vil informeres om i nyhetsbrevet fra NF.
Kommentar fra salen:
-

Det er viktig med hvilket metodesett som anbefales. Det bør opprettes et forskningsprosjekt
på dette tema” (Leif Magnussen, Nortind)

RM Sak 7
Kompetansedatabasen
Utvikling av kompetansedatabasen pågår, styret jobber videre med dette i 2017, og vil
forhåpentligvis kunne presentere dette på neste rådsmøte.
RM Sak 8
Orientering om evalueringsskjema ifm revisjon av breinstruktørstigen.
Rune Hjelsvold fra styret orienterte om arbeidet. Det var sendt ut spørsmål til 42 arrangører, men
NF fikk bare tre komplette svar tilbake
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Diskusjon om assistentpraksisen:
-

-

-

I skredstandarden står det at assistenten skal være aktiv, få egne oppgaver, gjennomføre turer og
diskusjoner mm. Dette burde kunne med fordel overføres til de andre standardene. Noen
arrangører har meldt inn at dette er et vanskelig tema (Jørgen Moland).
Hva er praksis? Praksis er mangfoldig og individuell. Det er noe annet en kurs (Leif
Magnussen).
Kandidaten har med seg en vurdering fra metodekurset, og det vil slik sett være klart hva
kandidaten skal vise på kurset. (Stig Anton Hordvik).
Brekursene i standardarden er klassiske kurs, men standarden burde også vært tilpasset de mer
spesialiserte brekursene. Brekurs på ski, brekurs for to-mannstaulag osv. (Hans Petter
Håkonsen). Det er dette markedet ønsker.
Isklatreinstruktør-utdanningen ble satt inn i standarden for noen år tilbake.
Det burde være rom for en lik spesialisering innen bre også. (Bjørn Balle).
Leif Magnussen fra Nortind uttrykte bekymring for kompetansen til instruktørene.
Utfordringen til NF er at det ikke er en klar læringsbane for nye kandidater.

Generelle innspill til arbeidet med brestigen:
-

Klatreinstruktør og breinstruktørutdanningen burde sees mer i sammenheng.
Lena Dahl advarte mot å tro at det kan effektivisere veien frem til kompetanse.

Styret og brekomiteen har fått noen tydelige utfordringer fra rådsmøtet. Brekomiteen ved Martine
Løvold takker for innspillene og brekomiteen og styret vil ta med seg innspillene tilbake til arbeidet.
RM Sak 9
Evaluering av samordna opptak
Styret ved Odd Magne Øgreid gikk gjennom styrets anbefaling for endringer i opptaket.
Etter evalueringsrunden vil følgende bli innført:
1. NF gjennomfører samorda opptak bare for metodekursene.
2. Ved enkelte unntak kan arrangøren selv gjøre opptaket.
Opptaket vil effektiviseres gjennom Brattkompetanse.
Kommentarer fra salen:
- Styret ble oppfordret til å ha en klageinstans på plass. Ref punkt 2. over.
- Styret burde se på søknadsskjema på nytt.
- Hvorfor skal NF godkjenne hvem som kan gå på kurs? Er det ikke bedre at NF hadde godkjent
kompetansen?
Til slutt på møtet oppfordret Nortind ved Leif Magnussen styret til å ta forumet på rådsmøtet videre.
Et felles forum, uavhengig av standarden.
Styret takket møteleder Stein Tronstad for innsatsen, og han fikk en påskjønnelse for sine 16
år i NF! Rådsmøtet takket styret for godt arbeid i 2016.
Referent: Anne-Mari Planke / Bodil Bay Schultz
Thon Hotell Vettre

