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Referat fra styremøte 1/2016 i Norsk Fjellsportforum 
18. januar 2016, kl. 17:00 – 20:30, hos DNT Sentralt, Youngstorget 1, Oslo 
 
Til stede: Jørgen Moland, Odd Magne Øgreid, Einar Løken, Torbjørn Aass, Arve Stavø og 
Bodil Bay Schultz. Linda Hallandvik deltok per telefon. 
 
Møteleder:  Jørgen Moland / Einar Løken 
Referent. Bodil Bay Schultz 
 
 
Sak 1/ 16 Godkjenning av innkalling 
 

Godkjent 
 
Sak 2/ 16 Godkjenning av referat fra styremøte 02.11.15 
 

Godkjent 
 
Sak 3/ 16 Orienteringer fra sekretariatet 
 

- Bodil går ut i barselpermisjon denne uka, og Cathrine Lagerberg er ansatt i 
hennes vikariat fra 1. mars. I mellomtiden skal sekretariatet i NF betjenes 
av NKF ved Lars Ole Gudevang, som vil prioritere søknadsbehandling og 
hastesaker til Cathrine er på plass. Andre saker henvises til styreleder. 

 
-  NFs nye nettside har vært under utforming i løpet av desember, og er i siste 

korrekturrunde med utvikler før lansering. 
 
Sak 4/ 16 Godkjenningsarbeid 
 

a) Arrangørsøknad KRIK 
 

Styret behandlet arrangørsøknad om godkjenning på nivå 1 skred, nivå 1 bre og 
nivå 2 klatring. Enkeltsider ved innsendt dokumentasjon ble diskutert, og styret 
ba om ettersendelse av et mer detaljert kursprogram og en spesifikk 
oppdatering av sikkerhetsinstruksen før endelig godkjenning. 

 
b) Arrangørsøknad Uteguiden 
 
Styret behandlet arrangørsøknad om godkjenning på nivå 1 skred. Styret ba om 
ettersendelse av et spesifisert kursprogram før endelig godkjenning. 

 
c) Arrangørsøknad (formell utvidelse skred nivå 2) DNT fjellsport) 

 
En søknadsbehandling har manglet for DNT fjellsports formelle arrangørstatus 
nivå 2 skred; dette er nå rettet opp og denne er godkjent. 
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d) Styret behandlet en regodkjenningssøknad fra fjellkursleder uten deltakelse 
på instruktørseminar. Det forelå ikke dokumentasjon på tilsvarende 
arrangement, og søknaden ble derfor avslått inntil instruktøren deltar på 
dette. I mellomtiden regodkjennes instruktøren som klatreinstruktør 1 
høyfjell og breinstruktør 1. 

 
e) Styret behandlet en regodkjenningssøknad fra breinstruktør 2 uten 

deltakelse på instruktørseminar, som dokumenterte annen aktivitet som 
godkjenning for seminaret. Søknaden ble godkjent på dette grunnlaget. 
Samme instruktør søkte også om dispensasjon fra et tidligere pålegg fra 
styret for å oppnå status som skredinstruktør 2 alpint. Her fant ikke styret 
grunnlag for å endre sin tidligere innstilling angående alpint arbeidsfelt, 
men godkjente instruktøren på nivå 2 nordisk. 

 
f) Styret behandlet en regodkjenningssøknad fra fjellkursleder uten deltakelse 

på instruktørseminar. Det forelå ikke dokumentasjon på tilsvarende 
arrangement, og søknaden ble derfor avslått inntil instruktøren deltar på 
dette. I mellomtiden regodkjennes instruktøren som klatreinstruktør 1 
høyfjell og breinstruktør 1. 

 
Nye saker: 
 
 
Sak 5/ 16 Konstituering av nytt styre og overdragelse av styrelederverv 
 

Jørgen Moland ble takket av som styreleder i NF etter 3 års sterk innsats som 
representant for DNT fjellsport. Einar Løken overtok styreledervervet for 
Andre Kursarrangører, og ledet styremøtet herfra og ut.  

 
Sak 6/ 16 Godkjenning av referat fra rådsmøte 2015 
 

Styret justerte to formuleringer, og rådsmøtereferatet ble godkjent. 
 
Sak 7/ 16 Rådsmøte 2015 
 

Styret oppsummerte fra rådsmøtet. Det kom innspill om at mye tid går med til 
formell opplesning av årsmelding og styrets egne saker, og at dette for 
fremtidige møter kanskje bør begrenses til en kortere oppsummering som 
forutsetter at møtedeltakere har lest sakspapirene på forhånd. Rådsmøtet er et 
viktig møtested hvor styret kan få tilbakemeldinger fra medlemmene, og det 
bør derfor prioriteres nok tid til diskusjoner og innspill fra salen. For neste års 
rådsmøte på fjellsportkonferansen vil et lengre og tidligere møte også vurderes. 

 
Forøvrig på skredkonferansen hadde NF et konstruktivt samarbeidsmøte med 
Norges Røde Kors Hjelpekorps og Forsvarets Vinterskole. Bakgrunnen for 
møtet har vært initiativer fra partene til å søke et tettere samarbeid opp mot 
NFs skredstige, samt se på mulighetene for en samordning av kursplaner og 
studieforløp i fremtiden. NF er i utgangspunktet positive til initiativet, og 
ønsker både NRKH og Forsvarets Vinterskole velkommen til å søke både 
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innplassering for sine instruktører og arrangørmedlemskap i NF, på lik linje 
med andre kursarrangører. 

 
Sak 8/ 16 Arbeidsplan 2016 
 

Styret gjennomgikk arbeidsplanen for operasjonalisering og konkretisering av 
oppgaver. Følgende punkter ble særlig omtalt: 

 
1. Nasjonal standard 

• Revisjonen fullføres og vedtas i løpet av styremøtet 
• Administrasjonen skal følge opp publisering av ny standard 
• Evaluering av brestigen kommenteres som egen sak senere i referatet 

 
2. Metodesett 

• Rådsmøtet ga tilbakemeldinger på nivå på metodesettet, og det ble også 
uttrykt ønske om å inkludere føring. NKF har besluttet å i første 
omgang gå videre med sitt arbeid med å utvikle et fullt metodesett for 
sine instruktører, og vil heretter tilby å legge dette inn under NF. Arve 
Stavø vil fortsette å lede dette arbeidet for NKF utover våren. 
Rådsmøtet ga tilbakemelding på at det vil være hensiktsmessig å se 
metodesett for klatring og bre under ett, og brekomiteen oppfordres 
også til å ta arbeidet sitt videre i året som kommer. 
For skredstigen er grunnlaget lagt og gjennomdiskutert, mens det jobbes 
videre med utformingen. Jørgen Moland følger opp dette arbeidet i 
skredkomiteen. 

 
3. Organisasjon 

• Styret og administrasjonen vil i 2016 jobbe mer målrettet med 
økonomien til NF; det må arbeides bevisst med hvilke midler NF har 
behov for, og hva slags organisasjon dette eventuelt gir. 
Økonomiutvikling settes opp som en egen sak på neste styremøte, hvor 
det også skal tas med innspill fra NKF og DNT, som i dag står for å 
dekke NFs sekretariat økonomisk, ut 2016. 

 
4. Instruktørregisteret 

• Drift og oppfølging av instruktørregisteret består som en større 
administrativ oppgave. 

• Arbeidet med utviklingen av ny kompetansedatabase vil være et viktig 
prosjekt for NF i 2016.  

 
5. Arrangementer 

• NF-styret er styringsgruppe og initiativtaker for årets 
Fjellsportkonferanse, og NKF har allerede påtatt seg ansvaret som 
teknisk arrangør. Det er satt ned en programkomité bestående av André 
Horgen, Lena Dahl, Stein Tronstad og Anne-Mari Planke. Odd Magne 
Øgreid vil trolig delta i det styrende arbeidet av komiteen, og NF-
administrasjonen vil være involvert etter behov. 

• Årets konferanse legges opp som en sikkerhetskonferanse, og innholdet 
skal favne bredt. NKF vil legge sin årlige s klubbsamling til denne 
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konferansen, og det vil også være aktuelt for DNT å sende mange 
deltakere fra fjellsportmiljøet sitt hit. Styret håper at et solid og 
internasjonalt program vil trekke mange deltakere. 

 
6. Markedsføring 

• Markedsføringsansvaret ligger i hovedsak hos administrasjonen, men 
det er opp til styret å komme med føringer og innhold, både til egne 
kanaler og til redaksjonell omtale. 

• NF-administrasjonen vil følge opp den tettere kontakten med sine 
medlemmer i 2016. I 2015 ble det sendt ut 6 nyhetsbrev, og det er 
viktig å holde en god og jevn kommunikasjon mellom 
styre/administrasjon og medlemmer. 

 
7. Ulykkesforebyggende arbeid 

• For det årlige møtet med Norske Tindevegledere vil det være aktuelt å 
invitere til et utvidet møte med hele NORTIND-styret, og 
Fjellsportkonferansen kan være en naturlig anledning for dette møtet. 

• Odd Magne Øgreid fortsetter å jobbe mot en mulig felles database for 
ulykker i fjellet, og representerer både NKF og NF-styret i dette 
arbeidet. 

 
 
Sak 9/ 16 Vedtak av Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i 

fjellsport 2016 
 
Styret gjennomgikk noen språklige opprydninger og enkelte inkonsistenser 
som rettes siste utgave av standarden. Oppdaterte flytskjemaer og styreleders 
forord skal legges til før publisering. 

 
Styret vedtok Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i 
fjellsport 2016. 

 
 
Sak 10/ 16 Revisjon av brestigen i Nasjonal standard 
 

Brekomiteen la før rådsmøtet i november frem et revisjonsforslag til brestigen i 
Nasjonal standard, og styret har uttrykt ønske om å involvere arrangørene i det 
videre arbeidet. Det skal frem mot neste styremøte utarbeides et 
evalueringsskjema for stigen, som administrasjonen sender ut til alle NFs 
brearrangører. Brekomiteen og styret vil benytte seg av innspillene i 
utarbeidelsen av et fullstendig endringsforslag, som skal sendes ut på høring 
før rådsmøtet 2016. 

 
 
Oppfølgingssaker: 
 
 
Sak 52/ 14 Kompetansedatabasen  
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Arbeidet og dialogen omkring utvikling av kompetansedatabasen fortsetter 
mellom DNT, NKF og NF. NKF lanserte før jul sin nettportal 
brattkompetanse.no, utviklet av Driv Digital (tidligere Ko&Co), i forbindelse 
med lansering av sitt nye topptaukort. Som en del av denne utviklingen er NFs 
gamle kompetansedatabase oppgradert og flyttet inn under NKFs server og 
driftsansvar, i den intensjon å gjøre databasen sikrere og bedre tilpasset 
brattkompetanse.nos behov. I utviklingen av brattkompetanse.no har NKF stått 
ansvarlig både som pådriver og bestiller av tjenestene til Driv Digital, men hatt 
jevnlig dialog med NF / DNT omkring oppgraderingen av databasen. DNT går 
sammen med NKF inn og deler regningen for oppgradering og flytting av 
databasen likt mellom organisasjonene. 
 
For det videre utviklingsarbeidet mot et tilpasset grensesnitt for NF er det nå 
kommet et time- og prisestimat fra utvikler. NF-styret vil nå undersøke 
potensielle finansieringsmuligheter, i hovedsak fordelt på offentlige 
tiltaksmidler, sponsing og brukerstyrt betaling. Økonomiske lån fra NKF og 
DNT kan også være en mulighet, men tidsperspektivet for inntjening gjør trolig 
dette til en lite gunstig løsning. 
 
Torbjørn Aass jobber på vegne av styret videre med eierskaps- og driftsavtale 
for databasen. Det ideelle scenariet for NF er fullt eierskap til både data og 
infrastruktur; dette vil også sikre et eierskap for både DNT og NKF, gjennom 
NFs tredelte organisasjonsstruktur. 

 
 
Sak 66/ 15 Evaluering av sentralt opptak gjennom godkjenningskomiteer  
 
  Saken er utsatt 
 
 
Revisjonsarbeid: 
 
 
Sak 89/ 15 Revisjon av standard, herunder klarere distinksjon mellom veilederkurs 

klatring lavland og høyfjell 
 
  Saken er utsatt 
 
 
Sak 11/ 16 Status fra skredkomiteen 
 
  Saken er utsatt 
 
 
Sak 12/ 16 Status fra brekomiteen 
 
  Saken er utsatt 
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Sak 13/ 16 Status fra klatrekomiteen 
 
  Saken er utsatt 
 
 
Sak 14/ 16 Neste styremøte 
 
  Medio mars; ingen dato satt 
 
 

20.01.16 


