
 

 

 

 

Referat fra Norsk Fjellsportforums Rådsmøte 2021 
5. november 2021, Skredkonferansen på Gol, fysisk og digitalt 

 

 
Styreleder Sindre Haslene-Hox ønsket velkommen og åpnet møtet.   
 

Sak RM 1/21   Godkjenning av innkallingen  
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.   
  
Sak RM 2/21   Opprop  
Følgende arrangører/medlemmer var til stede på møtet:  
Totalt 18 arrangører og medlemmer var representert, og totalt ca. 50 møtedeltakere.    
 

Arrangører Representert 

Tau AS   Ja 

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps   

Norges Røde Kors   Ja 

Folgefonni Breførarlag AS    

Nordfjord Folkehøgskule SA   

Norgesguidene AS    

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og 
naturfag   Ja 

Midnight Sun Mountain Guides Espen Nordahl   Ja 

Jostedalen Breførarlag AS   Ja 

Breoppleving AS    

Robert Caspersen Fjellguiding    

Universitetet i Sørøst-Norge   Ja 

Hemsedal Fjellsport AS    

Norges Klatreforbund   Ja 

Fyrst og Fremst AS    

Nord Norsk Klatreskole Thorbjørn Enevold    

Den Norske Turistforening   Ja 

Svalbardguidene AS   Ja 

Fjellspesialisten     

Vestland Fylkeskommune   Ja 

Fjellsentralen AS   Ja 

Høyt og Lavt Aktivitetspark AS    

Norges speiderforbund   Ja 

Gygra AS   Ja 

Breogfjell AS   Ja 

Jotunheimen Arrangement AS    

Norges idrettshøgskole   Ja 

 



 

 

 
  
Medlemmer Representert? 

Norsk Tindeklub   Ja 

Norske Tindevegledere   Ja 

Norsk Folkehjelp    

Høgskulen i Volda   Ja 

 

  
Sak RM 3/21   Valg av møteleder  

Jannicke Høyem ble valgt til møteleder.  
  
Sak RM 4/21   Styrets orienteringer  
Sak RM 4 - 1/21   Årsmelding for 2021  
 
Styret har i 2021 bestått av:  
Sindre Haslene-Hox, DNT (leder)  
Bjørn Balle, DNT  
Odd Magne Øgreid, NKF  
Hanna Bugge, NKF  
Thor Espen Fugelsøy, AK  
Philip Toney, AK  
  
Styreleder Sindre Haslene-Hox presenterte hovedtrekkene i styrets årsmelding og ba 
om eventuelle innspill og kommentarer fra deltakerne.  Hovedtrekk presentert var følgende: 
Orienterer om styret og ny ansettelse. Gjermund Nordskar startet i jobben som daglig leder for 
NF i august. Det ble videre orientert om den nye førstehjelpskomiteen som har blitt etablert, og 
at det har blitt satt ned en strategigruppe for NF. Instruktørregisteret og brattkompetanse ble 
lansert i februar. All søknadsbehandling foregår her nå. Det ble videre orientert om 
fagkomiteenes ansvar. Styret har et ønske om å kunne jobbe mer strategisk og overordnet 
fremover, og delegere mer operasjonelt arbeid til fagkomiteene. Rapporten til komiteene ligger 
vedlagt i sakspapirene. 272 søknader har blitt behandlet i 2021. Komiteene med sine 
representanter ble presentert og det ble orientert om endringer innad i komiteene. Det ble 
understreket at 1. mars er fristen for å levere inn årsrapporter for NF-arrangørene årlig. Roger 
Bareksten ble takket for sin innsats og komiteene ble takket for viktige bidrag på frivillig basis for 
NF.   
 
Det var ingen spørsmål eller innspill til årsmeldingen.   
 
Rådsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Sak RM 4 - 2/21      Arbeidsplan for 2022  

  
Forslag til arbeidsplan for styret i 2022 ble presentert for rådsmøtet av Bjørn 
Balle og deltakerne ble invitert til å komme med innspill og spørsmål.  
 
Jonny Kvistad - Brekomiteen: Revisjon av brestigen nevnes. Hva slags tanker har styret om 
revisjonen?  
Philip Toney - styremedlem: Hanna og Philip hadde ansvaret for å sette i gang revisjon. Mye frem 
og tilbake sist, med uenighet. Ballen ble dermed lagt død inntil videre. Ikke vært kapasitet til å 
jobbe med dette videre.  
 
Lisa Bjærum - Brekomiteen: Brekomiteen har lyst til å bidra til å revidere stigen. Mener dette er et 
viktig behov, og ønsker å iverksette dette ila. 2022.  
 
Sindre Haslene-Hox - styreleder: Vedlikehold av NS ligger i arbeidsplanen, og initiativet fra 
brekomiteen verdsettes.  
 
Rådsmøtet tok arbeidsplanen til etterretning.  
 

  
Sak RM 4 - 3/21      Regnskap for 2021, budsjett 2022  

 
Regnskap og budsjett ble lagt frem av NFs daglig leder, Gjermund Nordskar.  
 
Kort oppsummert forklarer Gjermund at man kan se en positiv årlig utvikling i NFs økonomi, med 
en årlig positiv utvikling på inntekt og budsjettsiden siden, og en årlig økning på kostnadssiden, 
som bekrefter at NF er i jevn vekst og styrkes som organisasjon årlig. På resultat og balansesiden 
ser man også en årlig positiv utvikling siden 2017. Gjermund understreker avslutningsvis at til 
tross den positive utviklingenstrenden, har NF begrensende økonomiske rammer og er samtidig i 
vekst i dag, som betyr at det vil være viktig for NF å jobbe med å generere økte og nye inntekter 
fremover.     
 
Deltakerne ble invitert til å komme med innspill og spørsmål. 
    
Hanna Bugge - styremedlem: Kan du si noe om hvordan krona perioden har påvirket? 
Gjermund Nordskar - daglig leder: Vi kan se at korona perioden hovedsakelig har hatt en 
innvirkning på kostnadssiden knyttet til reiser og møter, grunnet begrensede muligheter for fysisk 
møtevirksomhet. Vi kan og se en liten nedgang på inntektssiden grunnet noe færre 
godkjenninger.  

        
Rådsmøtet tok regnskapet og budsjettet til etterretning.  
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sak RM 4 - 4/21      Nytt styre  
 
Norsk Fjellsportforums styre oppnevnes av de NF-godkjent arrangørene, jf. § 5 i vedtektene og 2 
styrevedtektene. DNT og NKF utpeker sine styrerepresentanter i de respektive valgte organer. 
De øvrige arrangørmedlemmene i NF gjennomfører valg og utpeker sine to felles 
styrerepresentanter.  
  
 
Sak RM 5/21   Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport  

Sak RM 5-1/21   Førstehjelp nytt fagområde  
 

Thor Espen Fugelsøy introduserer arbeidet med førstehjelp som nytt fagområde, og gir ordet til 
leder for førstehjelpskomiteen, Magnus Wethal. 
 
Magnus forteller at en privat idé har gått til å bli et arbeid i NF. Førstehjelpskomiteen har i dag 6 
medlemmer, som presenteres.  
 
Magnus forteller videre at målet til førstehjelpskomiteen er å tette et hull i Norges tilbud av 
førstehjelpskurs. Tiltaket er basert på en etterspørsel fra markedet, og et viktig bidrag er å 
kvalitetssikre utdanningstilbudene. 
 
Møteleder og komitémedlem i førstehjelpskomiteen, Jannicke Høyem forteller videre at arbeidet 
har startet med utviklingen av grunnkurset. Fokuset har ligget på å jobbe frem læringsmål, og 
livreddende tiltak har vært hovedfokuset. Det nevnes at HLR ligger inne som øving og case på 
grunnkurset, mens dagskurset gjennomføres med opplæring på HLR. Didaktikken har blitt jobbet 
mye med. Tanken er at grunnkurset skal være et krav for NF instruktører.  
 
Magnus orienterer videre om at instruktørutdanningens oppbygning. Den er lik som nivå 1 på de 
andre NF-utdanningene, og nivå 2 er også likt, men krever ikke et rednings- og metodeseminar.  
Det orienteres også kort om opptakskravene til instruktørstigen, hvor et av kravene som nevnes 
er tidligere erfaring fra førstehjelpsarbeid.  
 
Det åpnes opp for innspill og spørsmål.  
 
Kjetil Midttun: Stiller spørsmål til utdyping om kravet til opptak.  
Magnus Wethal - Førstehjelpskomiteen: Det er ønskelig med erfaring fra gjennomføring av 
førstehjelp, og et krav til opptak.  
 
Thomas Skogseng - DNT: Vil det være aktuelt å realvurdere kandidater? 
Jannicke - Førstehjelpskomiteen: Vi ser for oss muligheten for å kunne søke seg direkte til metode- 
og veilederkurs om man har godkjent kompetanse.  
Thomas: Blir det informert om hvem som skal kontaktes om man kjenne til aktuelle kandidater? 
Jannicke: Ta gjerne kontakt med oss. Det er ønskelig å kjøre i gang noen kurs både i nord og sør 
ila. 2022.  
 
Lisa Bjærum - Brekomiteen: Hvor mye erfaring kreves fra redningsbransjen før man kan søke 
metodekurs?  
Jannicke - Førstehjelpskomiteen: Vi må opparbeide oss erfaring her, men ønsker å tilrettelegge.  
 



 

 

 
 
Magnus Wethal - Førstehjelpskomiteen: Vi tror det vil være positivt med variert bakgrunner. 
Enten fra redningstjenesten eller helsetjenesten. Vi tror det er veldig mange helsepersonell som 
driver med tur, og ønsker seg kompetanse innen førstehjelp.  
Lisa Bjærum: Hvis en ikke driver med friluftsliv. Hvordan skal man kunne se for seg håndteringen 
av ulike situasjoner? 
Jannicke Høyem: Kurset er førstehjelp for friluftsliv, ikke et kurs om i seg selv kvalifiserer til 
klatring og bratt friluftsliv. 
Lisa Bjærum: Nevner behov for mer tilpasset kompetanse - hvis dette skal være et krav for alle 
instruktører, er det ikke et krav til mer fokus på fjellmedisin?  
Jannicke Høyem: Ja takk til begge deler. 
 
Sindre Haslene-Hox - styreleder: Kravet til instruktører vil være å gå grunnkurset. Kursene skal 
tilpasses deltakerne.  
 
Magnus Wethal: Målet er at instruktørene skal kunne anvende førstehjelp i alle miljøer.  
Ole Pedersen – DNT fjellsport: Lyst til å ta kurset. Når kan det være på plass? 
Magnus Wethal: Første grunnkurs skal komme fra nyåret og utover.  
Tormod - Røde kurs: Roser arbeidet til komiteen. Veldig bra jobbet! 
 
Jannicke Høyem - Frøstehjelpskomiteen: Hvis noen ønsker å bidra på kurs, så ta gjerne kontakt!  
Odd-Magne Øgreid - styremedlem: Ønsker å takke førstehjelpskomiteen for initiativet, godt 
jobbet! Det applauderes.  
Jannicke Høyem: Avslutter med å informere om at det har blitt høstet erfaringer fra dagskurset 
allerede.  
 
Det tas en kort pause før neste sak.  
 
 

Sak RM 5-2/21     Endringsforslag NF-standarden  
 
Jannicke Høyem introduserer neste sak - Endringsforslag til NF standarden. 
Philip Toney – styremedlem, orienterer om Skredkomiteens arbeid som ble gjort i høst. Det 
informeres om strengere og tydeligere krav til opptak. Det har blitt foreslått å fjerne kravet til 
fagsamling skred.  
 
Det var ingen innspill eller spørsmål til informasjonen.   
 
Det orienteres videre det nye prosjektet; metodekurs klatring for høyfjellsinstruktører. Der 
fortelles at styret har vurdert om et forkortet metodekurs kan innføres i standarden. 
Brekomiteen har ønsket at innføringen av endringene utsettes grunnet forslag om en større 
revisjon. 
 
Steinar Bruheim – Jostedalen breførarlag: Støtter forslaget om å utsette innføringen til en grundig 
revidering er gjennomført. Synes to dager er i minste laget – forutsetter at deltakerne er 
prekvalifisert.  
Philip Toney - styremedlem: Opptak til metodekurset krever en prekvaliserig som skal godkjennes 
gjennom NF. Når det gjelder 2 dagers metodekurs skal både blåis og ferdsel på snødekt bre 
gjennomføres.  
 



 

 

 
 
Stig Anton Hordvik – DNT fjellsport Bergen: Lurer på om det vil være aktuelt å samkjøre 
metodekurset på noen måter. Riskio for å miste deltakere fra metodekurset.  
Philip: Når det gjelder en sammenslåing av kursene er erfaringen at det ikke ville gått å slå 
sammen kursene, grunnet ulike elementer i oppbygningen og gjennomføringen av kursene.  
Jonny Kvistad – Brekomiteen: Gjentar at ønsket til brekomiteen er å utsette endringene i 
standarden. Synes kravet om klatreinstruktør 1 ikke bør gjelde. Dag på snø bør presiseres i 
beskrivelsen. Foreslår at kurset kjøres som pilot ett år til.  
Sindre Haslene-Hox - styreleder: Det siste som nevnes er helt klart mulig. Styret må ta RM sine 
innspill med seg og fatter vedtak på neste styremøte.  
Kjetil Midtun: Hva er intensjonen med å se på endringen av breutdanningen.  
Philip Toney: Få flere gjennom. Ønske fra arrangør om å tilpasse kurset bedre til sine kunder.  
 
Ordstyrer Jannicke Høyem informerer om at bresaken må avsluttes.  
 
Philip Toney orienterer om ny sak om endrede krav til aspiranter. Det har kommet inn forslag fra 
arrangør om at instruktørpraksis må holdes hos en NF-godkjent arrangør. Det åpnes opp for 
innspill:  
 
Odd Magne Øgreid - styremedlem: Det positive er å kvalitetssikre bedre. Ulempen er at det kan 
være vanskeligere å få tilgang til praksis.  
Lisa Bjærum - Brekomiteen: Hvis ikke godkjente NF-arrangører tilbyr praksis, vil det være en 
usikkerhet i kvaliteten.  
Steinar Bruheim – Jostedalen Breførarlag: Det er naturlig logisk at det er NF-godkjente arrangører 
kan/har ansvar for å tilby arrangørpraksis.  
Stein Tronstad – NKF: Viktig for NF å styrke sin merkevare, og ta vare på sine arrangører. Vil 
derfor sterkt anbefale at NF gjennomfører tiltaket.  
Sindre Haslene-Hox - styreleder: Tiltaket kan føre til konsekvenser for ulike aktører som ikke er NF-
arrangører. Et tiltak vil være viktig for å rekruttere nye NF-medlemmer og arrangører.  
 
Det blir entydig stemning i salen om at tiltaket kan tre i kraft.  
 
Saken ble tatt til etterretning av styret.  
 
Philip Toney orienterer om neste sak som omhandler bruk av NFs navn og logo. Det ønskes en 
tydeliggjøring av retningslinjene for bruk av NFs varemerke og logo.  
 
Øystein Ormåsen - Wild Voss: Forteller at han er stolt av å være NF-instruktør. De bruker NF 
sertifiseringen som et kvalitetsstempel på sin nettside. Øystein nevner og at de har publisert om 
NF sertifisering i sosiale medier, og spør om dette er i orden? 
Philip Toney: Det er egentlig ikke innenfor. Det blir videre stilt spørsmål til om en jurist har sett på 
formuleringen.  
Gjermund Nordskar - Daglig leder: Alle som ønsker å benytte NF i sin markedsføring må bli NF 
medlem og arrangør. 
 
Jannicke orienterer om at vi hopper videre til neste post på programmet som er NF-
strategiplanen. 
 
 

  



 

 

 
 
Sak RM 6/21   Strategiplan for NF presenteres  
 
Stein Tronstad og Anne-Mari Planke legger fram strategiutredningen strategigruppen har 
utarbeidet. Strategigruppa har bestått av Stein Tronstad (NKF), André Horgen (universitets- og 
høyskolesektoren), Anne-Mari Planke (DNT), og Hans Petter Håkonsen (Andre kursarrangører) 
har utformet.  
   
Anne-Mari Planke fra DNT starter med å orientere om strategigruppen sitt arbeid. Hun forteller 
at den ble nedsatt i 2019, og at de startet med å gjennomføre en grundig undersøkelse blant NF 
arrangørene – i tillegg til en mindre undersøkelse blant ikke NF arrangører.  
 
Stein Tronstad fra NKF orienterer videre om strategiutredningen og NF som organisasjon. NF er i 
dag mer enn 30 år gammel, og en aktør som har oppnådd viktige ting for miljøet og samfunnet. 
NF har oppnådd å etablere en nasjonal standard. Kompetansespredningen NF har bidratt med 
inn i miljøet har vært viktig for å bidra til et økt sikkerhetsfokus i fjellsportmiljøet nasjonalt i 
Norge. NFs Nasjonale Standard har fått betydning i offentlige dokumenter, bla. I 
stortingsmeldinger som nylig har blitt publisert. Innovasjon Norge er kjent med innsatsen, og 
private og frivillige aktører. Arbeidet har skapt en tillitt nasjonalt, og bidratt til at vi kan bedrive 
fjellsportaktivitetene på den måten vi ønsker i dag. Strategisk er det viktig at NF er forberedt på 
nasjonale krav som blir innført i bransjen, internasjonale eksempler nevnes her. Rådet til NF er; 
hold stø kurs og fortsett med kjerneaktivitetene som NF bedriver i dag. Det nevnes at 
merkevaren til NF er viktig å styrke fremover. Det orienteres om misnøye knyttet til håndteringen 
av søknadsbehandlingen. Befestningen av den nasjonale standarden i det bratte friluftslivet blir 
den viktige oppgaven for NF fremover - den må befestes som en bransjestandard. NF må bli mer 
relevant for de som kun driver med føring, ikke kun kurs. Flere medlemmer er viktig for NFs 
innflytelse. Rådet til NF er å fokusere på det bratte og glatte, og befester NF-standarden der - 
holde seg til kjernen. Søknadsbehandlingen må forbedres. Faglige samlingspunkter er et viktig 
fokus. Fjellsportkonferansen vil også være et viktig satsningsområde for NF fremover. Det 
orienteres om at fokuset på sikkerhet vil være et viktig område for NF å jobbe videre med – også 
knyttet opp mot Høgskolemiljøet. Å gjøre fjellsportkonferansen til en fjell-politisk arena, er noe 
som stategigruppa anbefaler. Å knytte enda tettere bånd mellom aktørene som driver i bransjen i 
dag er noe Strategigruppen anbefaler NF å fokusere på. Hurdalsplattformen utrykker følgene: 
Regjeringen ønsker å etablere en nasjonal godkjenningsordning for guider og fjellfører. Her må 
NF være på hugget, og befeste sin standard i den nye nasjonale godkjenningen. NF har en lang 
historie og kultur å vise til. Departementet må se NF som den viktigste aktøren for å trekke 
kompetanse ut av bransjen. Noen aktører har fokusert på internasjonal sertifisering - deriblant 
Nortind - en UIAA sertifisering som kun kan dekke få av NFs organisasjoner vil ikke være 
hensiktsmessige - det er den nasjonale standarden NF må fokusere på å befeste. Det er på tide å 
gjøre et arbeid rundt NF sin merkevare og navn – Norsk Fjellsportforum er litt innadvendt. Det 
orienteres om aktuelle nye inntektskilder, uten at det legges fram et konkret svar på 
problemstillingene. NF har mange mulighet, men det koker ned til hardt arbeid fra kjernen i NF. 
Det er aktuelt å invitere Høgskolen inn i styret. Det anbefales at komiteene jobber i større grad 
med fag – og på den måten avlaster styret til større fokus på strategiarbeidet. Strategigruppen 
ved Stein Tronstad og Anne-Mari Planke la frem fem strategiske råd for det videre arbeidet til NF. 
Se følgende:  
 
 
 
 



 

 

 
 

• Råd nr. 1: NF må forbli en fanebærer for en bred fjellsportutdanning i Norge og 
styrke sin synlighet som felles fagforum og standardiseringsorgan. 

• Råd nr. 2: NF må befeste Nasjonal standard som en anerkjent bransjestandard for bratt 
og glatt friluftsliv i Norge. 

• Råd nr. 3: NF-logoen må bli et nasjonalt og internasjonalt gjenkjent 
kvalitetsmerke for fjellsport. 

• Råd nr. 4: NF må bli en viktig medlemsorganisasjon for alle fjellsportarrangører ved å 
tilpasse utdanningsstigene og effektivisere saksbehandlingen. 

• Råd nr. 5: NF bør styrke økonomien, organisere seg for å løse ut ressurser og 
konsentrere dem om faglig og utadrettet arbeid. 

 
 
Stein Tronstad orienter videre om hovedelementene i strategiutredningen. Se komplett 
dokument under Rådsmøte nyhetssak på NF sin hjemmeside for fullstendig beskrivelse her. 
 
Ordstyrer Jannicke Høyem takket for innlegget og en særdeles god strategiplan. Det ble åpnet for 
innspill fra deltakerne.  
 
Steinar Bruland – Jostedalen Breførarlag: Forteller at han har representert en NF bedrift fra 88. 
Det arbeidet som Strategigruppen legger fram er et godt og viktig arbeid. Han støtter opp om 
strategigruppens forslag. Arbeidet med befestningen av bransjestandarden og fagforumet er 
viktig – i tillegg til det politiske arbeidet opp mot Hurdalsplattformen. Viktig at NF er på ballen 
her. En delegering av arbeidet til komiteen støttes. Sertifisering og føring på bre og klatrefjell bør 
sees på for å øke medlemsmassen – Viktig at NF tar et ansvar for å sikre en naturvennlig bruk av 
ressursene – kanskje jobbe mot inngrep i naturen, eksempelvis ved etablering av via ferataer. 
Nortind nevnes og som en viktig aktør å kunne samarbeide med.  
Stein Tronstad – Strategigruppen: Takker for hyggelig ord. Et samarbeid med Nortind er viktig for 
NF. Uenighet er en ressurs som må utnyttes til å skape konstruktivitet og framdrift. Det 
tydeliggjøres at NF er åpen for et samarbeid med Nortind.  
Dan Halvorsen – Forteller om sitt arbeid i bransjen. Gir ros til strategigruppen som har lagt ned et 
solid arbeid. Det merkes fra Nortind at NF ønsker en dialog her – det støttes.  
Philip Toney - styremedlem: Mange av NF medlemmene er medlem i Nortind. Sist man hadde 
møte var dette konstruktivt. Håper at dette samarbeidet kan bedres.  
 
Jørgen Moland: Åpenhet og fagfelleskap er viktig å ta vare på i miljøet. Det anbefales at man tar 
med seg den åpne tillittsfølelsen med seg videre i arbeidet. NF bør ikke utvikle seg til et rent 
bransjeorgan, men ta hensyn til hele friluftsamfunnet. Tror på at NF kan vokse positivt ved å være 
attraktivt, men samtidig ikke skape fokus på eksklusivitet. 
 
Jørgen Åmodt – Nortind: Synes det er mange bra ting som nevnes – og utrykker at anbefalingen 
ses på som positive. Foreslår at NF må bli mer åpent, med styre og komiteplasser.  
 
Sindre Haslene-Hox - styreleder: Takker Stein og alle i strategigruppa for arbeidet som har blitt 
gjort. Veldig viktig og nyttig arbeid for styret og NFs arbeid videre.  
 

  
  

  



 

 

 
 
Sak RM 7/21   Sikkerhetskomiteen oppsummerer siste års registrerte ulykker  
   
Leder i sikkerhetskomiteen, Odd-Magne Øgreid, orienterer om ulykkes registreringen 
sikkerhetskomiteen har gjort det siste året. Det er en helt ny database for registrering av ulykker 
og nestenulykker: ulykkesdatabasen.no. Alle som ønsker kan gå på databasens åpne del og 
filtrere etter kategori. Alle ulykker ligger åpent. Han forteller at ulykker utendørs var 
dominerende i starten. Statistikken fra databasen legges fram. Rapporteringen er rendyrket for 
klatring. Veldig begrenset på bre. Det fortelles at ila. de siste 22 årene har 16% av alle 
rappelulykker endt med dødsfall, og 28% av dødsulykkene i klatring er knyttet til 
snøskred/steinras. Det fortelles videre om dødsulykken i Innerdalen i år, hvor usikret klyving og 
løs stein var årsaken til ulykken. Det fortelles om et ønske om å etablere en egen 
ulykkesdatabase for hele friluftslivet – Norsk friluftsliv har tatt opp tråden, og ser på muligheten 
for å sette ned en arbeidsgruppe.  
 
Ordstyrer Jannicke Høyem åpner opp for spørsmål:  
 
Sigbjørn Ytrehus - Skredkomiteeen: Forteller at Varsom har jobbet mye med skred 
ulykker/statistikk. Stiller videre spørsmål om statistikk knyttet til bruka av autobelay.  
Odd Magne Øgreid: Autobelay er Ikke et tema knyttet til fjellsport. Hvorfor ulykkene skjer er det 
usikkerhet knyttet til. Psykologer har blitt spurt og gitt råd om å få på plass tydelige barrierer som 
hindrer at bruker glemmer å klippe seg inn. Kamerattsjekken må erstattes med andre tiltak. Dette 
er en utfordring internasjonalt, og derav et bransjeproblem. NKF jobber med dette arbeidet. 
 
 
Ordstyrer Janicke Høyem og styreleder Sindre Haslen-Hox takker alle deltakerne for deltakelsen. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 20:15. 
 
Referent var Gjermund Nordskar   
 
Arild Arnesen og Espen Nordahl ble valgt til å signere referatet fra Rådsmøtet 
 
 
 
 

 
 
 

 

 




