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DNT fjellsports årsmøte  
Digitalt videomøte, 1.april 2020 

 

 Saksliste 

Sak 1-20:  Åpning av møtet 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Valg av møteleder 
• Opprop 
• Valg av to representanter til å underskrive protokollen  
• Valg av tellekorps 
• Valg av referent 

 

 

Sak 2-20:  Årsmelding for DNT fjellsport 2019 v/ styret 

Forslag til årsmelding er vedlagt og vil ikke bli presentert. 

Styret vil svare på innspill som er sendt inn på forhånd eller som stilles under 

årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak:  

 Årsmøtet vedtar DNT fjellsports årsmelding for 2019.   

 

 

Sak 3-20:  Regnskap og budsjett v/ administrasjonen 

 Regnskap og budsjett presenteres på årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet tar fremleggingen til orientering.  

 

 

Sak 4-20:  Arbeidsplan for DNT fjellsport 2020 v/ styret 

 Arbeidsplanen er vedlagt og vil ikke bli presentert. 

Styret vil svare på innspill som er sendt inn på forhånd eller som stilles under 

årsmøtet. 

 

 

Forslag til vedtak:  

 Årsmøtet slutter seg til styrets arbeidsplan for 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Vår turpartner Bergans støtter DNT fjellsports arbeid     

 

Sak 5-20:  Valg av DNT fjellsports styre v/ valgkomiteen 

Valgkomiteens innstilling er vedlagt og vil bli presentert på årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling 

 

 

 

Sak 6-20:  Valg av DNT fjellsports valgkomité v/ styret  

Styrets innstilling er vedlagt og vil bli presentert på årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet vedtar styrets innstilling. 

 

 

Sak 7-20:  Valg til styret i Erling Bjørstad stiftelse 

 Styrets innstilling er vedlagt og vil bli presentert på årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet vedtar styrets innstilling. 
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Årsmelding for DNT fjellsport 2019  
 

Som en del av Den Norske Turistforening (DNT) ligger DNTs formålsparagraf til grunn for all 
aktivitet også innen fjellsport: «Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, 
aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag». 

DNT fjellsport er en sammenslutning av 37 fjellsportgrupper i DNT, samt 3 foreninger med noe 
fjellsportaktivitet. Med utgangspunkt i DNTs formål skal DNT fjellsport ifølge vedtektene 
arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, med særlig vekt på 
brevandring, klatring, grotting, tinderangling og fjellskiløping. Videre skal DNT fjellsport 
gjennom utforming og gjennomføring av kurs, møter og informasjon arbeide for en positiv 
naturopplevelse og trygg ferdsel i fjell og på bre. 

DNT har bestemt at fjellsporttilbud skal prioriteres, og gå inn som en strategisk viktig del av 
DNTs helhet og fungere som spydspissen i tilbudet til våre medlemmer. Fjellsport i DNT skal 
defineres som kurs, turer og aktiviteter utført i krevende terreng, eller over lengre tid, som 
krever teknisk utstyr og/eller særskilt kompetanse og erfaring.  Fjellsportsatsningen er således 
ikke begrenset til det arbeidet som utføres innenfor organisasjonen DNT fjellsport.      

DNT skal skape felles læringsarenaer for norsk turkultur gjennom formell og uformell opplæring. 
Det er viktig å tilrettelegge for at man både kan høste av egne erfaringer og lære av andre 
gjennom sosiale felleskap.  

DNT skal representere det ypperste av kvalitet og kunnskap om de mest krevende aktivitetene i 
norsk natur, og fjellsporttilbudet skal være spydspissen i dette arbeidet. Alt fundamentert i DNTs 
verdier, der vi dyrker frivillighet og fellesskap.  

Organisasjon 
 
STYRET 
DNT fjellsports styre har fra årsmøtet i 2019 vært sammensatt av: 

• Leder Joacim Agledal (DNT fjellsport Bergen) 
• Vigdis Flaten Kvamme (Sogn og Fjordane Turlag, kurs- og fjellsportutvalet) 
• Bjørn Balle (DNT fjellsport Oslo) 
• Thomas Skonseng (DNT Polarsirkelen fjellsport) 
• Endre Rieber Sommersten (DNT fjellsport Bergen) 
• Ola Ose Pedersen (Patchell fjellsport) 

 

Styret har vært støttet av DNTs administrasjon ved Roger Bareksten som er en kjemperessurs. Vi 
opplever at han har god kontakt med fjellsportgruppene og at han følger disse opp på en 
utmerket måte. I tillegg til å være rådgiver for fjellsport og aktivitetsutvikling, innehar Roger også 
rollen som daglig leder i Norsk Fjellsportforum. 

Styret i DNT fjellsport har avholdt ni styremøter i perioden, hvorav fire var i Oslo og fem på 
Skype. 
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Prioriterte arbeidsfelt 2019 
 

Styret i DNT fjellsport har i 2019 jobbet med utgangspunkt i DNTs handlingsplan for fjellsport 
2019-2023 samt styrets arbeidsplan som ble vedtatt av årsmøtet til DNT fjellsport i 2019. 

Skredkompetanse 
1. Videreutvikle skredvettdagen som nasjonal satsing  
2. Tilrettelegge for årlig skredseminar/skredkveld for DNT medlemsforeninger  
3. Implementere NF grunnkurs skred i turlederstigen  
4. Inngå strategisk samarbeid med NVE som gir effekt for DNTs medlemsforeninger  

 

1. Videreutvikle skredvettdagen som nasjonal satsing 
Skredvettdagen som konsept er opprinnelig utviklet i DNT fjellsport Troms og under årsmøtet i 
2018 utfordret de fjellsportmiljøet til å gjøre Skredvettdagen til en nasjonal satsing. 9.februar 
2020 blei denne nasjonale satsingen gjennomført for andre gang, dessverre kun med vekslende 
suksess. At det både i fjor og i år var svært krevende værforhold må nok ta sin del av skylden men 
det har også vært en noe avmålt entusiasme på generell basis. Fjellsportstyret har tro på å 
fortsette å jobbe med en nasjonal satsing på Skredvettdagen men mener dette kan gjøres på 
mange måter, ikke nødvendigvis som et arrangement i et skianlegg. Styret mener det aller 
viktigste er at det settes èn spesifikk dato som gir tyngde og volum rent markedsføringsmessig og 
at det er summen av alle former for Skredvettdag-arrangement som er viktig. Det være seg 
foredrag, skredkurs, s/m-øving eller den opprinnelige formen for Skredvettdag som Tromsø 
presenterte oss for. 

Styret ønsker også å understreke at initiativet DNT fjellsport Tromsø tok er et eksempel til 
etterfølgelse og en forutsetning for at DNT fjellsport skal utvikle seg videre. Å dele såkalte “best-
practice”-erfaring mellom fjellsportgruppene er i henhold til handlingsplanen et spesifikt 
satsingsområde. 

2. Tilrettelegge for årlig skredseminar/kveld for DNT medlemsforeninger 
De etter hvert så kjente “Skredkveldene” har blitt arrangert over hele landet, flere steder med 
lokal medlemsforening som medarrangør og samarbeidspartner. 

3. Implementere NF grunnkurs skred i turlederstigen 
DNT fjellsport styret har presset på for å få i gang Utdanningsutvalget og nå ser det endelig ut til 
at dette skal komme på plass. DNT sentralt har fått på plass en ny stilling for kurs og kompetanse 
som skal følge opp utdanningsarbeidet i DNT og vil kalle inn til utvalgsmøte i god tid før årets 
landsmøte. Mangelen på et fungerende utdanningsutvalg har vanskeliggjort arbeidet med å 
implementere NF Grunnkurs skred i vinterturlederutdanningen." 

4. Inngå strategisk samarbeid med NVE som gir effekt for DNTs medlemsforeninger 
I tillegg til «Skredkveldene» samarbeider DNT med NVE på flere felt: NVE ved Marit Svarstad 
Andresen bidro som foreleser ved DNTs utdanningskonferanse i fjor høst, vi har fortsatt 
samarbeidet om distribusjon av skredkort og om gjennomføring av Skredvettdagen, vi har bidratt 
til gjennomføringen av en regobs-konkurranse og vi fikk hjelp til å implementere bratthetskart 
som kartlag på UT.no. 
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Bre  
 

1. Sette fokus på breaktiviteter i DNTs sin kommunikasjon  
2. Samarbeide med NF for å tilpasse breutdanningen slik at det blir attraktivt for fjellsport 

interesserte  
 

1. Sette fokus på bre aktiviteter i DNTs sin kommunikasjon 
DNT fjellsport samarbeider tett med både kommunikasjonsavdelingen og redaksjonen i Fjell & 
vidde om attraktivt fjellsportstoff. Det har likevel vist seg vanskelig å få løftet frem gode saker 
som omhandler bre og breaktivitet. Mye av grunnen er paradoksalt nok at interessen allerede er 
lav. Vi er foreløpig usikker på hvordan vi skal ta dette arbeidet videre men ønsker at 
fjellsportgruppene bidrar med konstruktive innspill og at de deler positive erfaringer. 

2. Utarbeide forslag til NF for å tilpasse breopplevelser til dagens behov slik at 
breutdanningen blir mer attraktivt for fjellsportinteresserte. 

DNT bidrar aktivt i NF-styrets arbeid med å se på hvordan man kan bedre kvalitet, attraktivitet 
og aktualitet for breutdanningen. Styreleder i NF og DNT-representant Sindre Haslene-Hox 
leder arbeidet.   

DNT fjellsport har i 2019 sammen med NF fått laget et pilotprosjekt for «NF 
breinstruktørutdanning for NF klatreinstruktør høyfjell». DNT fjellsport Oslo skulle etter planen 
arrangere dette sommeren 2019 men administrative utfordringer gjorde at det ikke ble 
gjennomført. Det jobbes med å få dette på plass sommeren 2020. 

 

Turlederutdanningen 
 

1. Implementere «Grunnkurs førstehjelp i fjellet» som en del av DNTs kurstilbud. 
2. Sikre at DNTs sommer- og vinterturlederutdanning kan tilpasses fjellsportgruppenes 

behov. 
 

1. Implementere "Grunnkurs førstehjelp i fjellet" som en del av DNTs kurstilbud 
Grunnkurs førstehjelp i fjellet er implementert som standard i DNTs kurstilbud og 
fjellsportstyret har i samråd med NF besluttet at det på nåværende tidspunkt ikke vil bli fremlagt 
forslag om å implementere kurset i NF-standarden. I stedet vil DNT legge frem forslag om å øke 
minimumskravet til førstehjelpskompetanse for NF-instruktører.  

2. Sikre at DNTs sommer- og vinterturlederutdanning kan tilpasses fjellsportgruppenes 
behov. 

Fjellsportstyret har ikke lykkes med å komme videre i dette arbeidet siden utdanningsutvalget 
ikke har vært aktivt og at det derfor ikke har vært noe sted å rette behovene og ønskene. Dette vil 
rette seg nå. 

Styret mener er for øvrig det er gode muligheter for å tilpasse turlederkurs til fjellsport innenfor 
de eksisterende kursmalene. 
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Norsk Fjellsportforum og instruktørutdanningen 
 

Styret vil sammen med DNTs representanter i Norsk Fjellsportforum arbeide for å sikre våre 
interesser og ivaretakelse av frivillighetens fjellsportkultur i NF. Dette innebærer å jobbe for bred 
faglig forankring i organisasjonen, og inkluderer et kontinuerlig arbeid for å påse at Nasjonal 
standard både opprettholder sikkerhetsmessig høy kvalitet, og er hensiktsmessig for DNT 
fjellsport som arrangør. 

DNT, ved DNT fjellsport, har vært representert i styret i Norsk Fjellsportforum ved Sindre 
Haslene-Hox og Bjørn Balle. I NFs fagkomiteer har DNT hatt følgende representanter: Bjørn 
Balle (klatring), Jakob Fink og Jonny Kvistad (bre) og Jørgen Moland og Håvard Lium (skred). 
Sekretariatet og den daglige ledelsen ble ivaretatt av Gry Thyrrestrup frem til oktober og deretter 
av Roger Bareksten. 

 

1. Samarbeide med NF for å videreutvikle instruktørutdanningen 
2. Sikre et sterkt og robust Norsk Fjellsportforum, herunder også økonomisk 
3. Legge til rette for instruktørutdanning for medlemmer under 26 år 
4. Allokere nok tid og ressurser til å fullføre oppgraderingen av NFs kompetansedatabase 
5. Sikre at DNT fortsatt kan bedrive sin kjernevirksomhet basert på frivillige turledere og 

instruktører 
 

1. Samarbeide med NF for å videreutvikle instruktørutdanningen 
Ved siden av ovenfor nevnte arbeid med breutdanningen og pilotprosjekt har DNT fjellsport 
bidratt til blant annet følgende viktige leveranser fra NF: 
- Utarbeiding av etiske retningslinjer for instruktører. 
- Ferdigstilling av metodesett for klatring og bre.  
- Utarbeidelse av veileder for klatre- og brekurs. 

2. Sikre et sterkt og robust Norsk Fjellsportforum, herunder også økonomisk 
DNT og Klatreforbundet har besluttet at det skal opprettes en strategigruppe som skal se på 
langsiktig utvikling og finansiering av NF. Anne-Mari Planke er leder for utvalget. DNT vil 
fortsette med arbeidsgiveransvaret for NF sitt sekretariat og daglige ledelse.  

3. Legge til rette for instruktørutdanning for medlemmer under 26 år 
Dette arbeidet har ikke blitt prioritert i 2019. 

4. Allokere nok tid og ressurser til å fullføre oppgraderingen av NFs kompetansedatabase 
DNT og Klatreforbundet hadde 11. juni et samarbeidsmøte der en ble enig om å prioritere 
oppgraderingen av NFs kompetansedatabase. NF-styret har lagt frem en fullstendig 
kravspesifikasjon og Dynamics AS er engasjert for å hente inn de riktige ressursene som kan 
fullføre arbeidet. Det er ventet at den blir fullført ila 2020.  
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5. Sikre at DNT fortsatt kan bedrive sin kjernevirksomhet basert på frivillige turledere og 
instruktører.  

Dette er et kontinuerlig arbeid som DNT og DNT fjellsport jobber med og det har ikke blitt gjort 
noen spesifikke tiltak fra styret sin side.  

Instruktørutdanningen  
 

DNT fjellsport har som stående mål å utdanne nok klatre-, bre- og skredinstruktører til å 
tilfredsstille fjellsportgruppenes behov. Styrets føring om at det bør utdannes instruktører som 
bor på ulike steder i landet, og som har en tilknytning til DNT gjelder fortsatt, og det er et 
vedvarende behov for at det utdannes flere instruktører. 

Intensjonen med DNTs nasjonale instruktørkursplan er at flest mulig kurs skal arrangeres av 
lokale fjellsportgrupper. Sentralleddet har som oppgave å se antall og type kurs opp mot 
innmeldte behov, samordne antallet på tvers av gruppene, bistå med opptak og rådgivning, samt 
å stimulere til kursaktivitet gjennom blant annet økonomiske tilskudd og bistand til 
markedsføring. 

Vi ser at det er færre skredinstruktørkurs for vinteren 2020 og det er en utfordring at det ikke har 
blitt arrangert metodeseminar skred i Norge på flere år. Dette er blant annet nødvendig for å få 
flere instruktører på nivå 2.  

Følgende instruktørkurs og -seminarer sto på DNT fjellsports kursplan for 2019: 

METODEKURS SKRED 
14. – 17. februar alpint Tromsø arr: DNT fjellsport Troms (8 deltakere) 
7. - 10. mars alpint Mjølfjell arr: DNT fjellsport Bergen (8 deltakere) 
27. - 31. mars alpint, Sogndal arr: DNT fjellsport Oslo (3 deltakere) 

VEILEDERKURS SKRED 
13. – 17. februar alpint Romsdalen arr: DNT fjellsport Romsdal (7 deltakere) 
20. - 24. februar alpint Hemsedal arr: DNT fjellsport Oslo (4 deltakere) 
20. – 24. mars alpint Tromsø arr: DNT fjellsport Troms – ikke gjennomført 

ISKLATREINSTRUKTØRKURS 
24. - 27. januar Rjukan arr: DNT fjellsport Oslo – ikke gjennomført 

INSTRUKTØKURS SPORTSKLATRING 
10. - 12. mai Øygarden arr: DNT fjellsport Bergen (5 deltakere) 
6. - 9. juni Oslo arr: DNT fjellsport Oslo – ikke gjennomført 

METODEKURS KLATRING 
20. - 23. juni Oslo arr: DNT fjellsport Oslo (3 deltakere) 

METODESEMINAR KLATRING 
24. – 26. mai Bergen arr: DNT fjellsport Bergen (7 deltakere) 

VEILEDERKURS KLATRING LAVLAND 
16.-20. august Oslo arr: DNT fjellsport Oslo – ikke gjennomført 
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VEILEDERKURS KLATRING HØYFJELL 
26. juni - 30. juni Uskedalen arr: DNT fjellsport Bergen (6 deltakere) 
7. - 11. august Hurrungane arr: DNT fjellsport Oslo (6 deltakere) 

METODEKURS BRE 
12. - 16. juni Sognefjellet arr: DNT fjellsport Bergen (5 deltakere) 
26. – 30.juni Jostedalen arr: DNT fjellsport Oslo – ikke gjennomført 

VEILEDERKURS BRE 
14. - 18. August Krossbu arr: DNT fjellsport Oslo (5 deltakere) 

 

Sikkerhetsarbeidet 
 

• DNT fjellsport skal sikre fagfeltets interesser i sikkerhetsutvalget 
 

DNT fjellsport skal sikre fagfeltets interesser i sikkerhetsutvalget 
DNTs landsstyre besluttet på styremøtet i januar 2020 å opprette et sikkerhetsutvalg. DNTs 
administrasjon vil nå iverksette arbeidet med både mandat og sammensetning av utvalget som 
blant annet skal ha en representant fra DNT fjellsport. Utvalget vil ha sitt første møte i forkant av 
sommeren 2020. 

DNT sentralt har også styrket administrasjonen med en 20 % - ressurs innen sikkerhet på 
aktivitet. 

Gradering av fjellsporturer: 
Etter at det var omsnakket på årsmøtet 2019 ble det en etterfølgende diskusjon på 
facebookgruppen «DNT fjellsport – fellesforum» om graderingen som DNT bruker på sine turer. 
Denne oppleves ikke som dekkende eller tilstrekkelig for fjellsportturer. Med bakgrunn i dette 
ble saken behandlet på styremøtet i mai, og det ble bestemt å opprette en arbeidsgruppe for å 
jobbe fram et konkret forslag til ny gradering. Arbeidet har imidlertid vist seg å være noe mer 
krevende enn først antatt. Styret velger derfor å presentere status og be 
om innspill gjennom en workshop på årsmøteseminaret.  

  

Fjellsporthytter 
 

• DNT fjellsport skal identifisere og pakketere et attraktivt fjellsporttilbud rundt noen av 
DNTs hytter 

Identifisere og pakketere et attraktiv fjellsport tilbud rundt noen av DNTs hytter 
Styret har drøftet saken, og konkludert med at i første omgang bør dette gjøres som et digitalt 
arbeid rundt utvalgte hytter på UT.no. Videre må det være opp til enkelte medlemsforeninger å 
bygge et attraktivt fjellsporttilbud rundt deres hytter.  

 
  



 
 

[Skriv her] 
 

Natur, kulturarv og miljø 
 

1. Inngå samarbeid med DNT ung for å løfte "Grønn fredag"-aktivitet ut i fjellsportgruppene 
2. Inngå samarbeid med DNT sine partnere for å få reparert fjellsportutstyr på en enkel og 

rimelig måte  
 

1. Inngå samarbeid med DNT ung for å løfte "Grønn fredag"-aktivitet ut i fjellsportgruppene 
DNT Fjellsport har utfordret fjellsportgruppene til å samarbeide med DNT ung om “Grønn 
fredag”, en motpol mot handledagen «Black Friday». Fjellsportaktivitet er en av de mest 
utstyrskrevende og utstyrsfokuserte aktivitetene i DNT og vi mener det er positivt om 
fjellsportgruppene stiller seg bak initiativet og aktivt bidrar til å løfte de lokale arrangementene. 
Interessen oppleves av styret som relativt avmålt blant fjellsportgruppene. 

2. Inngå samarbeid med DNT sine partnere for å få reparert fjellsportutstyr på en enkel og 
rimelig måte 

DNT fjellsport har invitert Bergans til å være med på årsmøtet i Romsdalen. Der vil de tilby 
fiksekurs og de vil kunne gjøre enkle reparasjoner på klær og utstyr som leveres inn på deres 
fiksestand. Å reparere klær og utstyr er bra for både lommeboka og miljøet. 

3. Nasjonal ramme for Vindkraft 
Høsten 2019 var det høringsfrist for Nasjonal ramme for vindkraft i Norge. DNT fjellsport 
leverte, med god input fra flere medlemsforeninger, et høringsinnspill. Innspillet støttet opp 
under DNT sitt budskap i saken om at kart-delen av rammen burde fjernes og 
kunnskapsgrunnlaget utvides med natur- og friluftsinteresser før den kunne brukes. Den 
nasjonale rammen ble til sist forkastet. 

 

Organisasjon 
 

1. Utarbeide en tydelig identitets- og kommunikasjonsprofil for DNT fjellsport  
2. Samarbeide med DNT ung for å identifisere naturlige arenaer for samarbeid  
3. Tydeliggjøre fjellsportstyrets rolle, ansvar og myndighet  
4. Etablere regioner for strategisk samarbeid og oppfordre til regionale samlinger.  
5. Tydeliggjøre ressursbehov som kreves for å nå målene i handlingsplanen  
6. Styrke samhandlingen mellom administrative ressurser som har fjellsport som en del av 

sitt ansvarsområde.   
7. Utrede mulighet for å ta i bruk foreningsutviklere for fjellsport etter modell fra NKF  

 

1. Utarbeide en tydelig identitets- og kommunikasjonsprofil for DNT fjellsport 
DNT fjellsport og DNTs kommunikasjonsavdeling samarbeider om en kommunikasjonsplan for 
2020. Målet er at denne er klar i løpet av april. 

2. Samarbeide med DNT ung for å identifisere naturlige arenaer for samarbeid 
DNT fjellsport og DNT ung hadde møte under landsmøte i Lofoten, hvor vi diskuterte mulige 
arenaer for samarbeid.  Et av resultatene her er invitasjon til å være med på Grønn fredag. Styret 
ser et stort potensial i et tettere samarbeidet med DNT ung.  
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3. Utarbeides en konkret beskrivelse av handlingsrom for styret i DNT fjellsport 
Styret har i 2019 oppdatert følgende dokument “SD (Styrende dokument) DNT fjellsport – 
Intern organisering” som beskriver hvordan styret skal samarbeide med DNTs administrasjon og 
de ulike fjellsportgruppene. Et videre arbeid i dette vil være å oppdatere DNT fjellsportstyrets 
roller og ansvar i DNT.   

4. Etablere regioner for strategisk samarbeid, og oppfordre til regionale samlinger 

Den 7. mai inviterte fjellsportrguppa i Hamar og Hedemarken Turistforening de nærliggende 
medlemsforeningene til et samarbeidsmøte. Initiativet ble svært godt mottatt og ikke lenge etter 
ble regionsamarbeidet «Fjellsport Innlandet» etablert. Gruppen består i tillegg til Hamar og 
Hedemarken Turistforening av representanter fra DNT Finnskogen og Omegn, DNT 
Lillehammer og DNT Gjøvik. Det uttalte formålet er: 
- Samarbeid fremfor konkurranse 
- Bedre rekrutteringen av godkjente turledere 
- Skape et bedre fjellsportmiljø i hele regionen 

Roger har fulgt arbeidet tett, vært tilstede på flere av møtene og ellers bidratt der det har vært 
ønskelig. Fjellsportstyret applauderer initiativet og håper flere kommer etter.     

5. Tydeliggjøre ressursbehov som kreves for å nå målene i handlingsplanen  
DNT sentralt har omorganisert administrasjonen for å tilpasse seg målene i veivalgsdokumentet 
og styret opplever fjellsportarbeidet blir prioritert. DNT fjellsport har i dag et halvt årsverk som 
Roger Bareksten innehar som rådgiver og i tillegg har Sindre Bø blitt ansatt i en 20 % stilling 
med sikkerhet som ansvarsområde. Tina Marii Skare er fra 1.november ansatt i en full stilling 
med ansvar for opplæring. Fjellsportstyret skulle ideelt sett ønske at fjellsportrådgiveren hadde 
100% stilling, men ser at nyansettelsen av Bø og endringen som gir økt satsing på utdanning vil 
gi merverdi for fjellsport. Totalt sett har styret tro på at dette vil styrke fjellsport som 
satsingsområde. 

6. Styrke samhandlingen mellom administrative ressurser som har fjellsport som en del av 
sitt ansvar 

Roger har i sitt første år i stillingen prioritert å reise ut for å besøke en del av 
medlemsforeningene. Styret mener dette er en riktig prioritering for bedre å forstå utfordringene 
og muligheten i den enkelte forenings arbeid. Å sørge for et godt samarbeidsklima mellom 
administrasjoner og de frivillige gruppene er noe som løses lokalt men det viser seg at 
sentralleddets deltakelse i dette arbeidet også kan ha en positiv effekt. 

Roger inviterte også til «fjellsportforum» under DNT-uka i høst og jobber med å etablere nye 
arenaer for samarbeid. 

7. Utrede mulighet for å ta i bruk foreningsutviklere for fjellsport 
Dette arbeidet ble ikke prioritert i 2019 

  



 
 

[Skriv her] 
 

Kommunikasjon 
 

• Samarbeide med kommunikasjonsavdeling og "Fjell og vidde"-redaksjonen for å fremme 
fjellsportaktivteten.   

• Lage kommunikasjonsplan for årlige fjellsportaktiviteter  
 

DNT fjellsport og tilbudet av fjellsportaktiviteter og -kurs blir i hovedsak synliggjort via 
nettsidene dnt.no/fjellsport, samt gjennom DNTs felles aktivitetssøk. Facebooksidene til DNT og 
DNT fjellsport benyttes også for synliggjøring av tilbudet vårt. Administrasjonen bistår jevnlig 
medlemsbladet Fjell og Vidde når det utformes redaksjonelt stoff om fjellsport. DNTs 
instruktørkurs markedsføres via nettsidene til Norsk Fjellsportforum, i tillegg til egne nettsider 
samt DNT fjellsports facebookside.  
 

DNT fjellsport har en egen informasjonsside på foreningsnett der det publiseres relevant 
informasjon. DNT fjellsport sine sider på foreningsnett finner du her. 

DNT fjellsport har opprettet en egen lukket gruppe på facebook “DNT fjellsport - fellesforum”. 
Dette skal være et forum for kommunikasjon mellom de ulike fjellsportgruppene og 
sentralleddet. Et tiltak for å senke terskelen for å la seg inspirere og lære av hverandre. Foreløpig 
er ikke aktiviteten mellom gruppene veldig stor. 

Informasjon fra DNT fjellsport har blitt formidlet i organisasjonen gjennom faste nyhetsbrev fra 
administrasjonen til medlemsforeningene, orienteringer til landsstyret samt gjennom nyhetsbrev 
til fjellsportgruppene fra DNT fjellsport og fra Norsk Fjellsportforum. Her har det blitt informert 
om kurs, tilbud og annet organisasjonsstoff. 

For øvrig vil en helhetlig kommunikasjonsplan for DNT fjellsport være klar i løpet av våren. 

DNTs sponsor Bergans ønsker fortsatt et tett samarbeid med DNT fjellsport. Bergans sin 
fjellsportkolleksjon selges til fjellsportgruppene til en sterkt redusert pris. 

 

Digitalisering 
 

Starte prosjekt for å utarbeide felles digitale plattformer for fjellsportgruppene, basert på office 
365 
 
DNT fjellsport har opprettet en egen Sharepoint for fjellsportstyret og bruker Microsoft teams 
som plattform for styrearbeid. Det er noen utfordringer med bruk av Microsoft Teams, men 
totalt sett er det med på å forenkle arbeidet til fjellsportstyret. Målsetningen er å ta erfaringene 
fra dette arbeidet videre ut til fjellsportgruppene slik at gruppene også de kan benytte Teams som 
samhandlingsverktøy.    

https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/sites/dnt/SitePages/DNTfjellsport.aspx


 
 

[Skriv her] 
 

Arrangementer og samarbeid 

DNT FJELLSPORTS ÅRSMØTE 
DNT fjellsports årsmøte ble arrangert på Solhov i Lyngen 28. til 31.mars i samarbeid med DNT 
fjellsport Troms. Lofoten 5 til 8 april i regi av DNT fjellsport Lofoten. Totalt var 18 av de 37 
fjellsportgruppene representert. 

Helgen bydde i tillegg til selve årsmøtet på et spennende turprogram i fantastisk fjell, 
Bergansquiz, fine foredrag og et faglig sterkt årsmøteseminar. 

DNT fjellsport Troms fikk årets fjellsportpris for arbeidet som er gjort med Skredvettdagen og 
initiativet til ei nasjonal satsing på konseptet. 

DNTS LANDSMØTE 
DNT fjellsport var med styreleder Joacim Agledal og styremedlem Ola Ose Pedersen representert 
på DNTs landsmøte i Lofoten i juni. Styreleder hold et kort innlegg om veileder for 
turplanlegging og kompetansebehov for fjellsportturer på sikkerhetsforumet til landsmøtet.  

SKREDKONFERANSEN 
Fri Flyt, DNT, Røde Kors og NGI arrangerte sammen skredkonferansen på Voss 31.oktober - 3. 
November. Konferansen hadde hovedtema “skredkultur”. Endre Rieber Sommersten fra 
fjellsportstyret var med i programkomiteen. Totalt sett hadde konferansen mange spennende 
foredrag om blant annet snøskuter og skred, KAST, snøskredmodellering, ulykken i Tamok-
dalen, risikoforståelse og kameratredning.  

NORSK FJELLSPORTFORUMS RÅDSMØTE 
Styret var representert ved NFs rådsmøte under skredkonferansen på Voss. 

ERLING BJØRSTADS STIFTELSE 
Erling Bjørstad Stiftelse er en ideell stiftelse med formål om å støtte DNTs landsomfattende 
virksomhet til å fremme fjellsport i Norge. Generalsekretær i DNT er fast sekretariat for Erling 
Bjørstads Stiftelse, og Landsstyret har i 2019 oppnevnt Elisabeth Eide til styret i Erling Bjørstads 
stiftelse.  Lone Jessen har representert DNT fjellsport i styret. 

Styreleder og DNTs fjellsportrådgiver ble høsten 2019 invitert til stiftelsens styremøte for å 
informere om status i fjellsport arbeidet, samt å bidra inn i diskusjonen om hvordan stiftelsen 
kan bidra på best mulig måte til å fremme fjellsport i DNT. 

 



 

  Vår turpartner Bergans støtter DNT fjellsports arbeid     

Sak 4-20:  Arbeidsplan for DNT fjellsport 2020 v/ styret 
 

Visjon 
DNT Fjellsport skal være den naturlige arenaen for dem som ønsker å utvikle egen og andres 
kompetanse innen alle former for fjellsport 

Fra DNT fjellsports strategiske plattform 
“DNT fjellsport skal representere det ypperste av kvalitet og kunnskap om de mest krevende 
aktivitetene i norsk natur, og fjellsport-tilbudet skal være spydspissen i dette arbeidet. Alt 
fundamentert i DNTs verdier, der vi dyrker frivillighet og fellesskap. 
Målet er at DNT skal være det naturlige sosiale møtepunktet for de som er interessert i 
fjellsport i Norge. Som spydspiss skal vi bygge på vår friluftslivskultur samtidig som vi viser 
en lekenhet etter å prøve nye ting, og tilbyr et miljø hvor grenser kan sprenges, men innenfor 
trygge rammer.” 

 

Kompetanse 
Vi mener at kompetanse blir et nøkkelord i det vi driver med og derfor et av de viktigste 
fokusområdene til styret fremover. 
Mål: Alle turer og kurs i regi av DNT Fjellsport (de lokale gruppene og nasjonalt) foregår med 

tilstrekkelig real- og formalkompetanse 
Delmål 

1) Foreningene har og utdanner nok instruktører innen klatring, skred og bre til å tilby 
ønskede aktiviteter 

2) Foreningene har og utdanner nok turledere tilknyttet fjellsport til å tilby ønskede 
aktiviteter 

3) Øke førstehjelpskompetansen hos turledere og instruktører knyttet til DNT Fjellsport 
4) Lære av våre ulykker og nestenulykker 

 
Tiltak 
1) Foreningene har og utdanner nok instruktører innen klatring, skred og bre til å tilby 
ønskede aktiviteter 

• Bidra til at det blir enklere for lokale fjellsportgrupper å arrangere instruktørkurs 
• Bidra til å utdanne flere instruktører innen klatring, bre og skred 

Legge til rette for instruktørutdanning for medlemmer under 26 år 
• Bidra til at det blir enklere for lokale fjellsportgrupper å arrangere kurs som krever 

instruktørkompetanse 
o Bidra til å finne instruktører til kurs 
o Bidra med kursmaler, informasjonspakker og instrukser 
o Videreformidle erfaringer 

• Jobbe med NF for å Implementere læringsmål for klatring og bre i NF standarden 
(tilsvarende som læringsmålene for skred) 

• Tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre informasjon om DNT sin instruktørutdanning 
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2) Foreningene har og utdanner nok turledere tilknyttet fjellsport til å tilby ønskede 
aktiviteter 

• Bidra til at det blir mer attraktivt for fjellsportutøvere å ta turlederutdanning 
• Bidra til at det blir enklere for lokale fjellsportgrupper å arrangere turlederkurs 
• Bidra til å revidere DNTs turlederutdanning slik at den dekker fjellsportgruppenes 

behov 

 
3) Øke førstehjelpskompetansen hos turledere og instruktører knyttet til DNT Fjellsport 

• Bidra til at krav til førstehjelpskompetanse hos NF-instruktører endres fra dagskurs til 
helgekurs 

• Bidra til at det blir arrangert helgekurs i førstehjelp i fjellet  

 
4) Lære av våre ulykker og nestenulykker 

• Bidra til å ferdigstille Nasjonal ulykkesdatabase 
• Bidra til økt innmelding av hendelser i ulykkesdatabasen 

 

Bre 
For at vi skal kunne drive med all form for fjellsport er det viktig at vi også opprettholder 
erfaring og kompetanse om breferdsel. Interessen for dette har vært nedadgående og styret 
ønsker derfor å rette et spesielt fokus på dette området i året som kommer 
Mål: Fremme organisert og uorganisert ferdsel på bre 
Delmål 

1) Foreningene har og utdanner nok breinstruktører til å tilby aktiviteter på bre (se under 
Kompetanse) 

2) Gjøre bre-aktiviteter attraktive 
 
Tiltak 
1) Foreningene har og utdanner nok breinstruktører til å tilby aktiviteter på bre 

• Se under Kompetanse 

 
2) Gjøre bre-aktiviteter attraktive 

• Bidra til å gjøre bre-kurs attraktive for fjellsport-interesserte (samarbeid med NF) 
• Bidra til at det blir enklere for lokale fjellsportgrupper å arrangere bre-aktiviteter 

o Bidra til å finne breinstruktører 
o Bidra med tur-/aktivitetsforslag 
o Videreformidle erfaringer 

• Tilgjengeliggjøre informasjon om turforslag og aktiviteter på bre 
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Sak 5-20:  Valg av DNT fjellsports styre v/ valgkomiteen 
Styret i DNT Fjellsport har siden forrige årsmøte bestått av følgende personer: 
 
Navn Fjellsportgruppe Antall år i 

styret 
På valg? 

Leder 
Joacim Agledal 

DNT fjellsport Bergen 5 Nei. Tar gjenvalg som 
leder.  

Bjørn Balle DNT fjellsport Oslo 4 Ja. Stilt plassen til 
rådighet. 

Vigdis Flaten 
Kvamme 

Kurs og fjellsport i Sogn 
og Fjordane Turlag 

4 Ja. Ønsker ikke gjenvalg.  

Endre Riber 
Sommersten 

DNT fjellsport Bergen 1 Nei 

Thomas Skonseng DNT Polarsirkelen 
fjellsport 

2 Ja. Tar gjenvalg. 

Ola Ose Pedersen Patchell fjellsport 1 Nei 
 
Valgkomiteen har snakket med styremedlemmer og administrasjonen for å danne seg et bilde 
av hvordan styret fungerer og hvilket behov styret har for eventuell tilførsel av kompetanse og 
arbeidskapasitet. Valgkomiteen har videre forsøkt å sette seg inn i og ta hensyn til regional og 
demografisk representasjon.  
 
Etter en utlysningsprosess til alle fjellsportgruppene i alle tilgjengelige kanaler kom det inn 
ytterligere to kandidater til det nye styret.  
 
 
 
Kandidat Foreslått av 
Bjørn Ovin Wivestad Håkon Gammelsæter 

Caroline Haug Monica Bryn / DNT fjellsport Troms 

 
Valgkomiteens overordnede vurdering er at de fire kandidatene som skal fylle tre plasser alle 
har tilstrekkelig fjellsportkompetanse og organisasjonserfaring. Valgkomiteen har lagt til 
grunn at DNT fjellsport sine representanter i NF-styret har møte og talerett på alle møter i 
fjellsportstyret. Dette betyr i praksis at kandidat Bjørn Balle fortsatt vil møte i styret i 
kommende periode om valgkomiteens innstilling tas til følge. Kandidaten er kjent med denne 
vurderingen og er positiv gitt at valgkomiteens innstilling tas til følge i sin helhet. Vi har 
innstilt sittende styreleder som leder for ett år fordi han gjør en formidabel innsats både som 
skrivende håndverker og leder. Videre sikrer hans deltakelse at DNT fjellsport om ett år trolig 
kan sette strek for pågående utviklingsarbeid. Vi har innstilt kandidaten fra DNT fjellsport 
Troms som styremedlem for to år med hovedbegrunnelse i organisasjonserfaring, tilhørighet 
og arbeidskapasitet. Til den siste faste styreplassen har vi innstilt Bjørn Ovin Wivestad. 
Kandidaten har en særlig kompetanse på sikkerhetsarbeid i fjellsport og omfattende erfaring 
fra styrearbeid i ulike frivillige organisasjoner. 
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Etter en samlet vurdering innstiller valgkomiteen følgende styre for 2020-2021: 
 
Innstilles som leder for 1 år: Joacim Agledal, DNT fjellsport Bergen 
 
Innstilles som styremedlem for 2 år: Thomas Skonseng, DNT Polarsirkelen fjellsport 
 
Innstilles som styremedlem for 2 år: Caroline Haug, DNT fjellsport Troms  
 
Innstilles som styremedlem for 2 år: Bjørn Ovin Wivestad, TT fjellsportgruppa 
 
Ikke på valg: Endre Riber Sommersten, DNT fjellsport Bergen 
 
Ikke på valg: Ola Ose Pedersen, Patchell Fjellsport 
 
DNT fjellsport representanter i NF-styret med møte og talerett i fjellsportstyret: 
 
Bjørn Balle (DNT Fjellsport Oslo) og Sindre Haslene-Hox (TT fjellsportgruppa) 
 
 
Valgkomiteen, 
 
Ole-Morten Hestetun (på valg i 2020. Tar ikke gjenvalg) 
Jørgen Moland (valgt inn i 2019) 
 
Om de nye kandidatene: 
Caroline Haug, DNT fjellsport Troms (36 år)  
Toppturentusiast, inne- og uteklatrer, turleder og tidligere styreleder – nå styremedlem, i DNT 
fjellsport Troms. Medlem av turlederutvalget i Troms Turlag. Caroline sier følgende om hva 
hun vil få ut av et eventuelt styreverv i DNT fjellsport og hvorfor valgkomiteen kan regne 
med at hun vil legge ned en betydelig innsats:  
 
“Jeg vil representere den nordlige delen av DNT fjellsport, jobbe videre med utvikling av 
veilederen og kompetansekrav til turledere. Jeg bruker fritiden min på styrearbeid og relativt 
spreke turer”.   
 
Bjørn Ovin Wivestad, TT fjellsportgruppa (48 år)  
Aktiv i TTF. Er en av pådriverne for å øke klatre og fjellsport kompetansen i gruppa. Bjørn 
Ovin har styreerfaring fra blant annet Tindegruppa NTNUI, Leder for Trondheim Alpine 
Redningsgruppe, Etikkomiteen i NTK og Utdanningskomiteen til NKF. Bjørn Ovin sier 
følgende om hva han vil få ut av et eventuelt styreverv i DNT fjellsport:  
 
“Jeg brenner for fjellsport og at folk skal være i stand til å sikkert ta seg frem i ulendt terreng 
basert på egen kompetanse. DNT sin fjellsportstrategi som ble vedtatt i fjor er et godt 
fundament for å bygge opp fjellsportkompetansen og fotavtrykket til DNT som organisasjon i 
Norge. DNT bør være et miljø hvor de som har interessen kan finne kompetanse og støtte til 
egen utvikling innen fjellsportfaget. Det ønsker jeg å bidra med.”  
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Sak 6-20:  Valg av DNT fjellsports valgkomité v/ styret  

 DNT fjellsports valgkomite har i 2019 bestått av:  

• Ole Morten Hestetun, Patchel fjellsport 
• Jørgen Moland, DNT fjellsport Oslo 

Jørgen Moland er ikke på valg.  

Ole-Morten Hestetun ønsker ikke gjenvalg 

Styret i DNT fjellsport foreslår Håvard Engen fra TT fjellsportgruppa som nytt medlem i 
valgkomiteen. Håvard Engen er styreleder i TT fjellsportgruppa og har vært aktiv i foreningen 
siden 2005. Han er vinterturleder og kursleder i DNT og han fungerer også som instruktør ved 
utdanning av nye kursledere. I tillegg er Håvard veileder havpadling, skredinstruktør på nivå 
1 nordisk og dessuten medlem av DNTs utdanningsutvalg. Han er utdannet allmennlærer og 
jobber med opplæring i samarbeidskompetanse for masterstudenter ved NTNU. 

Styret mener at Håvard vil være et utmerket medlem i valgkomitèen og trekker særlig frem 
det at Håvard kjenner organisasjonen godt også utenfor TTs geografiske område. Han 
uttrykker en stor motivasjon for å kunne bidra til å sikre kontinuitet og relevant kompetanse i 
DNT fjellsports styre. 

Forslag til vedtak:   

Årsmøtet i DNT fjellsport velger Håvard Engen som medlem i DNT fjellsport sin valgkomite. 
Kandidaten velges for to år. Valgkomitèen for 2020/21 vil bestå av Jørgen Moland og Håvard 
Engen. 
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Sak 7-20:  Valg til styret i Erling Bjørstad stiftelse 

I henhold til vedtektene for Erling Bjørstad stiftelse oppnevnes ett styremedlem av DNT 
fjellsports årsmøte. Forslag fremmes av DNT fjellsports styre. Ønsker fjellsportgruppene en 
annen kandidat må dette fremme skriftlig senest to uker før årsmøtet. 

Styret i DNT fjellsport foreslår Thomas Skonseng som styremedlem til Erling Bjørstads 
stiftelse. Thomas er styremedlem i DNT fjellsport sentralt, styremedlem i DNT Polarsirkelen 
fjellsport, vinterturleder, kursleder i DNT og skredinstruktør på nivå 1 alpint. Thomas er 
utdannet siviløkonom og jobber i dag som rektor ved Polarsirkelen videregående skole. 

Vi mener at kombinasjonen av stort engasjement og relevant kompetanse vil kunne gjør 
Thomas til en svært nyttig ressurs for Bjørstad stiftelse. 

  

Forslag til vedtak:   

Årsmøtet i DNT fjellsport oppnevner Thomas Skonseng som styremedlem i Erling Bjørstads 
Stiftelse. Kandidaten velges for to år.   
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