
 

 

 

Mandat for Kurs- og Instruktørkomitéen (KIK) 
 

Formål 
Kurs- og Instruktørkomitéens (KIK) skal være DNT fjellsport Oslos (DNTFO) faginstans innenfor fjell-

sport der det kreves fagkompetanse: Ferdsel på bre, ski- eller klatrefjell. 

KIK skal være fagledere for områdene klatring, bre og alpin skiferdsel, samt tverrfaglige miljøer som 

styrker nøkkelområder innen fjellsportsaktiviteter, føringsturer, kurs og miljø. 

KIK skal ivareta og være rådgivere innen HMS og sikkerhet for fjellsport aktiviteter. 

KIK skal bidra i gjennomføring av DNTFOs strategi plan samt gi innspill til DNTFOs strategiarbeid. 

KIK skal bidra i utviklingen av et godt fjellsportmiljø i Oslo og omegn. 

KIK skal være ambassadør for DNTs fjellsportsaktiviteter og DNTs verdier. 

Mandat 
KIK skal fatte beslutninger på vegne av DNTFO i saker der det kreves fag-/NF-instruktør kompetanse 
for medlems- og instruktøraktiviteter. 

Organisering og komitéens medlemmer 
KIK skal bestå av 1 leder og opptil 6 fagleder og komitémedlemmer, samt ved behov administrativ 

støtte fra fagkonsulent for DNTFO. 

KIK holder årlig konstitueringsmøte med vurdering av komitéens sammensetning. Det henstilles til 

medlemmene å varsle om fratredelse i rimelig tid. 

KIKs medlemmer er valgt av styret i DNTFO for 3 år. KIK innstiller forslag til medlemmer til styret. KIK 

har ansvaret for å sikre fagkompetanse for det enkelte fagområde, samt å sikre kontinuitet i KIKs 

arbeid. KIK medlemmenes deltakelse kan forlenges der det er nødvendig og/eller riktig for å ivareta 

kontinuitet i arbeid og aktiviteter. 

Aktiviteter – årlig handlingsplan 
KIK skal evaluere fjellsportsaktiviteter på bakgrunn av tilbakemeldinger fra deltagere og instruktører, 

og dokumentere suksesshistorier. 

KIK skal sikkerhetsevaluere fjellsportsaktiviteter, samt saksbehandle avvik, skader, ulykker og nesten 

ulykker. 

KIK skal utarbeide årlig plan for – og arrangere – fjellsportsaktiviteter (inkl. sportsklatring): 

- På konstitueringsmøte: Utarbeide årshjul innholdende KIK-møter, to instruktørsamlinger 

og andre relevante aktiviteter. 

- Utarbeide aktivitetsplan for fjellsportsturer og -aktiviteter i høyfjell og lavland som krever 

instruktør kompetanse – samt allokere turledere og instruktører iht. Norsk Fjellsportsfo-

rums (NF) retningslinjer. 



 

 

- Utarbeide og sikkerhetsvurdere og/eller vedlikeholde kursmaler. 

- Påse at metodesett og kursrammer i henhold til instruktørenes arbeidsfelt blir fulgt på 

kurs og føringer samt at disse er i tråd med NF standarden.  

- Planlegge og arrangere instruktørkurs, samt allokere instruktører iht. Norsk Fjellsportsfo-

rums (NF) retningslinjer. 

- Tilby utviklings- og/eller oppfriskningskurs for eksisterende instruktører i DNTFO. 

- Bygge og utvikle instruktørmiljøet i DNTFO, ved å holde oversikt over FOs instruktører, 

samt utvikle nye kandidater til instruktører. 

Aktivt delta i fagfora og relevante organer og forbund, så som Norsk Fjellsportforum, NKF og lig-

nende, med fokus på relevante temaer som risiko, sikkerhet, HMS, redning og liknende. 

I samarbeid med DNTFO styret tilby DNT Oslo faglig assistanse ved granskning av HMS og sikkerhets 

spørsmål i arrangementer. 

Gi faglige retningslinjer ift DNTFOs lager på kurs- og turutstyr for fjellsportsaktiviteter, samt for inn-

kjøp av nytt utstyr. 

KIK-lederens oppgaver 
1. Innkalle KIK møter etter behov. 
2. Lede KIK møtene. 
3. Fordele og følge opp arbeidsoppgaver blant komitémedlemmene. 
4. Stille på DNTFO styremøter og samlinger ved behov. 
5. Være DNTFO styrets og DNT Oslo administrasjons kontaktperson til KIK. 

Endring av mandatet 
Mandatet er vedtatt av styret i DNTFO. Endringer av mandatet skjer ved sak i styret. 
 
 
 
Oslo 21. juni 2017 


