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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Norsk friluftsliv er i stadig endring. STFs turprogram har til en viss grad gjenspeilet dette de siste 
årene. Det er likevel på det rene at flere lokalt og nasjonalt kvantitativt voksende aktiviteter ikke er 
representert eller prioritert i foreningen.  

Basert på Frode Hallandviks (HiT) innlegg under Norsk Fjellsportforum 2015, ”Norsk friluftsliv anno 
2014” kan vi ta utgangspunkt i at norsk friluftsliv har vært kvantitativt stabilt siden 2000, at det 
fortsatt er flest aktive menn, men at ”en ser mindre bærplukking”, og mer av de aktivitetene 
utvalget har definert som høyaktivitet (jf. 1.4). Innlegget, basert på Hallandviks forskningsrapport 
for HiT, slår også fast at disse aktivitetene i stor grad er påvirket av utenlandske forhold, der for 
eksempel stisykling i Mellom-Europa er i ferd med å vokser seg like stort som skidestinasjonene. 

En kan også peke på at vi har fått et formalisert friluftsliv, der private aktører i stadig større grad 
har banet vei. Friluftslivet, som har sitt historiske utspring i frivilligheten og den private sfære, har 
altså fått en verdi hos kommersielle aktører.  

Utvalget har fra første møte vært klare på at det ikke bør være STFs hovedintensjon å gå inn i 
direkte konkurranse med kommersielle aktører, dersom det allerede eksisterer tilstrekkelige, gode, 
og velfungerende tilbud på et området. Det er her tatt hensyn til aktivitetens grad av organisering, 
tilhørighet til eventuelle forbund, antall tilbydere, etterspørsel, og eksisterende kurs- og 
opplæringstilbud osv. Disse forholdene er omtalt i rapporten. 

Fremveksten av disse nye aktivitetene har likevel fått konsekvenser på flere områder. Vi står i dag 
overfor både regionale, kulturelle og sosiale dilemmaer knyttet til friluftslivet. Slik utvalget ser det, 
er det i STFs interesse å kunne bidra i disse diskusjonene – også knyttet opp mot den enkelte 
aktivitet. Her kan nevnes generelle spørsmål knyttet til friluftslivet, men også miljø- og 
sikkerhetsspørsmål spesielt. Egenkompetanse i de ulike aktivitetsmiljøene vil her være avgjørende 
for foreningen. Utvalget har derfor hatt som utgangspunkt at dette i større grad vil være mulig, om 
vi inkluderer flest mulig aktiviteter i våre turprogram.  

Samtidig ser vi et enormt kompetansegap i det nasjonale friluftslivet. Dette ser for utvalget ut til å 
vokse i takt med fremveksten av nye aktiviteter og utviklingen av disse. Manglende organisering, 
relativt små, spredte miljøer, få tiltak fra kommersielle aktører og andre forhold, kan være 
forklaringer. En har også sett at til dels avansert og dyrt utstyr er blitt mer tilgjengelig, og nærmest 
allemannseie, noe som står i kontrast til kunnskapen om bruken. Utviklingen har vært spesielt 
synlig i de miljøene som har hatt større rekruttering enn kompetansefokus. Historisk har DNT, 
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gjennom kurs og utdanningsprogram, vært en sterk pådriver og viktig bidragsyter for å tette dette 
kompetansegapet. I de aktivitetene som per i dag ikke, eller i mindre grad, inngår i foreningens 
fokusområder, vil være interessante å se på i denne sammenhengen. Utvalget ser derfor på styrets 
initiativ som en mulighet til å dekke dette gapet, og har således behandlet kurs- og 
utdanningsmuligheter i rapporten.  

 

1.2 Utvalgets mandat og sammensetning 
Mandat for utvalgets arbeid lyder:  

Administrasjonen bes nedsette et utvalg av personer med kompetanse på ulike 
moderne friluftsaktiviteter. Utvalget skal gi en vurdering av slike aktiviteter, og 
muligheter og begrensninger for at STF skal engasjere seg i slike. Utvalget bes 
fremlegge en rapport til STFs styre. Fremdriften tilpasses det arbeid som 
igangsettes av DNT sentralt knyttet til utvikling av fjellsport i DNT. 

Utvalget er representert av kvalifiserte enkeltpersoner med tilhørighet til de ulike aktivitetene og 
miljøene. Kandidatforslagene ble lagt frem 4. november 2015. Utvalget har bestått av følgende 
bidragsytere, der alle har fått hovedansvar for én hovedaktivitet: 

o Lene Nyberg, surfing 
o Tor Ivar Lyse, stisykling 
o Ane Christophersen, ski 
o Knut Aksel Rydningen, bre og klatring 
o (Preben Falck), hav & elvepadling 
o Morten Stegarud, kite, utvalgets leder 

 

 

1.3 Utvalgets arbeid 
Utvalget møttes første gang 14. desember 2015, der det ble orientert om utvalgets mandat og lagt 
en strategi for videre arbeid. Det ble også gjennomført møter 18. januar og 11. februar 2016. Selv 
om aktivitetene beskrevet i rapporten har én hovedansvarlig, vil flere kunne ha bidratt i prosessen. 
Rapporten er satt sammen, innledet og oppsummert av utvalgets leder, Morten Stegarud. 
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1.4 Høyaktivitetsbegrepet 
Styret i STF har etterspurt en klarere strategi ved ”nyere friluftsaktiviteter som randonnee, kiting, 
padling, klatring, bre, stisykling osv.”. Aktivitetene som blir omtalt i denne rapporten varierer fra 
sommer- til vinteraktiviteter, høyt til fjells og i lavlandet. De varierer sterkt i kvantitet, og ikke alle 
er ”nye” i norsk friluftsliv. Et såkalt ekstremsport-begrep vil også være problematisk. Det er derfor 
vanskelig å gi en klar definisjon på aktivitetene. Likevel opererer alle i et segment som 
kjennetegnes av et relativt høyt aktivitetsnivå. Det er derfor arbeidet under arbeidsnavnet 
høyaktivitet og dermed høyaktivitetsutvalget, noe som også blir brukt i rapporten. 

 

  



6 

2. Stisykling 

2.1 Om aktiviteten 

Stisykling er en underkategori av terrengsykling. Terrengsykling kan deles opp i flere 
underkategorier av aktiviteter eller sportsgrener, nevner bare noen: Rundbane (cross country), 
Utfor, Frikjøring (freeride), enduro og stisykling. Selv om en del konkurranser/ritt går i terreng som 
egner seg for stisykling, mener vi i denne sammenheng at det er en friluftsaktivitet og ikke en sport 
eller konkurranseform. Det er etter høyaktivitetsgruppens mening stisykling som ligger nærmest 
Turistforeningens verdier, og best kan oppleves ved bruk av eksisterende stier og hytter. 

Stisykling vil si bruk av sykkel på grusstier, opptråkkede stier, traktor- eller anleggveier, dyretråkk 
eller andre uasfalterte veier. Det en ofte oppsøker er smalsti (single track) som er en sti der store 
deler kan sykles og bredden er akkurat bred nok til å sykle. Aktiviteten kjennetegnes ved at en 
oppsøker stier med en høyere grad av sykkelteknisk ferdighet. Kombinasjonen av mestringsfølelse 
og naturopplevelser er det som trekker stadig flere utøvere.  

Stier som egner seg for denne aktiviteten kjennetegnes av at de har et hardt og godt drenert 
underlag og at en kan forsere mest mulig hindringer uten å gå av sykkelen. Opplevelsen av samme 
sti kan derfor variere veldig med syklistens ferdighetsnivå. Svaberg er også meget godt egnet til å 
sykle på. En ønsker vanligvis en høydeforskjell på terrenget en sykler i for å oppnå en viss fart 
nedover. Bølgende terreng gir også god stisykling. Flatt terreng kan også gi god stisykling hvis 
underlaget er mindre teknisk så en oppnår en viss fartsfølelse. 

En kan bruke en hvilken som helst sykkel med brede dekk til å sykle sti, men underlag, topografi og 
ferdighet avgjør hvilken type sykkel som er best egnet. Vanligvis regnes det som et minimum å ha 
demper på fremhjul med 100 mm vandring og bredere dekk med knaster, men det er i dag mest 
vanlig at utøvere også har bakdemper. Når en øker lengden på vandringen vil også vekten på 
sykkelen øke. De fleste finner et kompromiss mellom økonomi, oppover- og nedover-egenskap i 
forhold til det terrenget de vanligvis sykler i.   «Fatbike» er en terrengsykkel der dekkene er ekstra 
store. Disse vil flyte bedre i mykt terreng som f.eks snø og løs sand. Disse egner seg bedre en 
vanlige stisykler til og brukes utenfor etablerte stier, men brukes også til stisykling.  

Hjelm er eneste beskyttelse som er en selvfølge, men hansker brukes også av de fleste. Ved 
grovere underlag og i brattere terreng er det også vanlig å beskytte seg mer med kne-, legg- og 
albuebeskyttere, men dette vil også avhenge av syklistens ferdighetsnivå og risikovillighet.   

En kan i utgangspunktet starte med en sykkel til rundt 10000 kr hvis en ikke ønsker bakdemper. En 
begynnersykkel med bakdemper starter på 20 000 kr. En hjelm starter på ca 500kr og et fullt sett 
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med hansker, kne-, albu- og leggbeskytter starter på 1000kr. Jo grovere terreng en ønsker å 
forsere og jo lettere sykkel en ønsker avgjør hvor mye en bruker.   

2.2 Risiko 
Stort sprik i risikovillighet. Alle grader fra ekstrem risiko til svært lav risiko. Risikoen kan lett 
kontrolleres med å senke eller øke fart og gjør at samme sti blir velegnet for både nybegynnere og 
proffe syklister. Hvis en sti har partier med uønsket høy risiko, kan disse forseres med lav risiko ved 
å gå av og leie sykkelen. Sikkerhetsfilosofi er preget av at det er opp til den enkelte syklist å 
vurdere sitt eget ferdighetsnivå og tilpasse fart tilsvarende eller velge å gå av sykkelen. 

Det er oss ikke bekjent at det finnes statistikk på skader og ulykker ved terrengsykling. Det er en 
risikosport og det forekommer skader ved for eksempel fall. Det er først og fremst møteulykker 
syklister og fotgjengere for enhver pris vil unngå. I forbindelse med utarbeidelse av dette dokument 
greide vi ikke finne et dokumentert tilfelle på en slik ulykke, så en må anta at det er svært sjelden, 
og lett å unngå med riktig holdning av syklisten. Stisyklisten er normalt så fokusert på terreng, sti 
og hindringer, og selv tett skog er såpass oversiktlig, at det er veldig lite sannsynlighet for kollisjon 
med fotgjengere.   

 

2.3 HMS system 
Det finnes ikke et HMS system for stisykling. Dette anses heller ikke av utøverne som nødvendig. 
Stisykling bør være en del av det enkle friluftsliv og ha lav terskel for å bedrive. Det er naturlig å 
vurdere egen ferdighet opp mot risiko. I områder som innebærer økt risiko vil en normalt sykle 
sammen med andre og holde kontakt for å få hjelp hvis uhellet skulle være ute. Stivettreglene er 
utviklet av NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsyklings) spesielt med tanke på å hindre 
møteulykker. 

 

2.4 Lokale Muligheter 
På Nord-Jæren har vi Melsheia, Sørmarka, Vagleskogen, Trailbanen på Hommersåk og Njåskogen, 
der nettverk av stier som er syklet opp gjennom flere tiår. Her er det relativt lett å finne gode stier 
på egenhånd.  

Ellers preges Nord-Jæren og Ryfylke av spredte enkeltturer som en kan finne frem til ved bruk av 
fora på internett, ut.no eller trailguide.no. Trailguide kan sammenlignes med ut.no, men er rettet 
spesifikt mot stisykling. 
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Stien som går fra STF hytta i Viglesdalen til parkeringsplassen består av mye svaberg og er fin å 
sykle ned, men en må i noen partier dytte sykkelen når en skal opp samme vei.  

Andre områder som vi antar har potensiale, men som av oss ikke er utforsket med stisykkel: 
Skåpet-Flørli, Jonstøl, Lyngsheia, Langevatn, Blåsjø, Lysefjorden. 

Undertegnede har tilknytning til Lysebotn og har planer om å utvikle stier i området. Arbeidet 
startet sommeren 2015 og trenger minst en sommersesong til før en eventuelt kan vurdere å legge 
turer hit for stisykling.  

Hvis en vil dra litt lengre har Nissedal kommune (4t kjøring) et stort flott område med over 100 km 
løyper på smalsti og svaberg. Hallingdal (6-7t kjøring) har lenge hatt et stort miljø for stisykling, 
med mange lokale krefter som forbedrer, vedlikeholder og bygger smalsti. Området her er en fin 
destinasjon for en langhelg på terrengsykkel. Turistforeningen har i programmet for 2016 lagt en 
tur hit. 

 

2.5 Organiserte miljø 
Den typiske stisyklisten har tradisjonelt ikke hørt hjemme i en vanlig sykkelklubb. Frihetsfølelsen og 
naturopplevelsen er viktigere enn organisering. Det meste av syklingen blir organisert blant grupper 
og vennekretser på sosiale medier. Ettersom aktiviteten er i sterk vekst er det ikke usannsynlig at 
dette kan bli et større satsningsområde for sykkelklubber. 

Det finnes lokale sykkelklubber som har terrengavdelinger, for eksempel Hafrsfjord Sykkelklubb som 
har ukentlige treningsturer i Sørmarka og Bryne Sykkelklubb som har jobbet mye med å bygge 
terrengløyper i Njåskogen. Vår oppfatning er at disse klubbene fokuserer mer på trening på 
terrengsykkel og mindre på stisykling som friluftsopplevelse. Dette er et veldig fint tilbud til 
stisyklister som ønsker å bli bedre på sykkel.   

Norsk Organisasjon for Terrengsykling er talerør for terrengsyklister (NOTS.no), jobber for 
terrengsyklisters rettigheter, har utarbeidet stivettregler og samarbeider med myndigheter, 
grunneiere og organisasjoner.  NOTS har 6 lokallag. I tillegg er et lokallag for regionen (Stavanger - 
Egersund) er under opprettelse pr idag. De har også gitt inspill til dette dokumentet. 
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2.6 Konfliktområder 
Stisykkelmiljøet har havnet i konflikter med grunneiere, myndigheter og andre brukere av stiene. 
Konfliktene handler ofte om retten til å sykle i utmark, slitasje av natur eller sti, sabotasje av sti i 
form av synlige eller usynlige hindre av mer eller mindre farlig karakter eller at andre brukere 
opplever stisyklister som et fremmedelement. Det finnes dårlig oppførsel i alle grupperinger av 
mennesker, men generelt er stisyklisten opptatt av å bruke naturen på en bærekraftig måte, 
akkurat som de fleste grunneiere, myndigheter og fotgjengere.  

NOTS har tidligere uttalt: Moderne terrengsykler som brukes på stier i dag verken støyer eller 
belaster naturen i særlig grad og studier viser at sykling ikke gir mer slitasje enn andre former for 
ferdsel. International Mountain Bicycling Association USA har samlet  tilgjengelig forskning på 
stislitasje og sammenliknet resultatene1. Kort oppsummert viser forskningen at sykling ikke gjør 
mer slitasje enn andre ikke-motoriserte former for ferdsel. Det største problemet er at noen stier 
ikke ligger i områder som er bærekraftige for ferdsel. Alle stier eksponerer grunnen som gjør at 
vann får bedre mulighet for å flytte jord og annen løsmasse. Vann er den desidert største faktoren i 
slitasje på sti. Ved å tilrettelegge for bærekraftige stier minimerer en vannets påvirkning og dermed 
slitasjen både fra fotgjenger og syklister. (se kilde)  

 

2.7 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg 
mer i stisykling 

For 
• Friluftsaktivitet i sterk vekst.   
• Lav grad av organisering til nå 
• Få kommersielle aktører i området  
• Lite utnyttet, men stort potensiale for å kombinere med DNT hytter. 
• Ikke-motorisert og miljøvennlig. 
• Gode muligheter lokalt. 
• Potensiale for å rekruttere dugnadsarbeid til DNT stier 
• Mangelfullt aktivitetstilbud lokalt. 

                                            
1 NOTS ́søsterorganisasjon i USA – International Mountain Bicycling Association USA – har samlet  tilgjengelig 
forskning på stislitasje og sammenliknet resultatene: https://www.imba.com/resources/research/trail-
science/environmental-impacts-mountain-biking-science-review-and-best-practices 
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• Kan nå ett bredt spekter av STF sine medlemmer og potensielle fremtidige medlemmer.  
• Kan utøves hele året.  

  

Utfordringer 
• Ny bruk av områder uten tradisjon for stisykling kan skape konflikt. 
• Kan øke trafikk og slitasje på allerede belastede områder.  

 

 

2.8 Anbefaling 
STF skal arrangere sykkelturer våren og høsten 2016. Erfaringene fra disse arrangementene vil gi 
en bedre indikasjon på etterspørselen etter denne type aktivitet. Det anbefales å fortstette med 
slike turer hvis det er etterspørsel etter dem.  

De aller fleste stisyklister foretrekker nok å sykle med venner og ikke med en ukjent gruppe med 
variert ferdighetsnivå. En god måte å rekrutere medlemmer til STF kan da være å legge til rette for 
Sykkelhytter. Dette er hytter der stien til hytten egner seg til sykling og det finnes litt 
grunnleggende sykkelverktøy på hytten. Det vil kreve litt kartlegging for finne ut hvilke hytter som 
egner seg, og det kan kreve mye arbeid for å gjøre stien sykkelbar, men en kan anta at en god 
sykkelsti vil gjøre hytten veldig populær. Det skal bli mulig å sykle på kommende anleggsvei mellom 
Songesand og Lysebotn, så det kan være hensiktsmessig å se på flere muligheter langs 
Lysefjorden. Først og fremst må dette undersøkes, så det anbefales at det opprettes en 
sykkelgruppe i STF for å se på sykkelmuligheter i tilknytning til hyttene til STF. I tillegg til 
stisyklister, bør gruppen ha medlemmer som kjenner terrenget rundt hyttene godt. 
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3. Toppturer på ski 

3.1 Om aktiviteten 
Skikjøring favner bredt og inneholder mye. Norges Skiforbund befatter grenene alpint, langrenn, 
hopp, kombinert, telemark, freestyle og freeski. I tillegg kan man snakke om blant annet randoneé 
og frikjøring. Randoneé eller Alpin Touring er en form for skiløping hvor atleten bestiger et fjell/topp 
ved hjelp av egen motor og ved bruk av spesialiserte bindinger og skifeller. På norsk kaller vi det 
gjerne å gå topptur. 

Frikjøring er definert som en egen gren på siden av vanlig alpint. Det grunnleggende innen denne 
delen av skikjøring er at den enkelte utøver bruker fjellet og de naturlige utfordringer som ligger i 
terrenget. Det ligger ingen begrensninger eller krav fra utenforstående som man pålegges å følge. 
Frikjøring er en egen konkurransegren, hvor blant annet Røldal Freeride Challenge trekker utøvere 
fra hele Norge. Konkurransene arrangeres av entusiaster og grenen er ikke organisert på lik linje 
med annen alpin idrett som slalåm og utfor. Antall aktive utøvere er derfor vanskelig å anslå, men 
rundt 100 personer av begge kjønn er aktive i konkurranser i Norge. På verdensbasis er det langt 
flere, men heller ikke her er dette organisert. 

I denne sammenheng velger vi å se på topptur og frikjøring som en aktivitet og ikke en 
konkurranseform.  

En komplett pakke med ski, bekledning og utstyr vil typisk koste fra kr. 20.000 og oppover. Ski kan 
lånes av alpinanlegg og enkelte sportsbutikker. 

 

3.2 Risiko 
Stort sprik i risikovillighet. Alle grader fra ekstrem risiko til svært moderat risiko. Utad kjennetegnes 
særlig frikjøring av høy risiko, med bratte linjevalg kombinert med dropp. 

Graden av risiko vil avhenge av mange forhold, blant annet snø- og værforhold og helningsgrad i 
terrenget.  

Sikkerhetsfilosofi preget av at det ofte er vanskelig å etablere fullgod sikring. Sunne holdninger er 
avgjørende for sikker skikjøring. 

Ved liten/ingen kunnskap om skredfare kan utøverne ta risikoer de ikke er klar over. Vanskelig å 
gjøre vurderinger over noe man ikke kjenner til. Mangelfull kunnskap kan lede til handlinger som 
kan være en fare for andre som ferdes i samme område.  
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Om man velger å satse på dette, bør Stavanger Turistforening gjøre seg opp en menig om en skal 
kreve grunnleggende skredkurs for deltakere på turer som går i terreng over 30 grader. Alternativt 
kompenserende tiltak.  

 

3.3 HMS system 
Ulike aktører arrangerer blant annet skredkurs og brattkjøringskurs for å øke graden av forståelse 
og kompetanse blant utøverne. Det finnes ingen obligatoriske kurs, og hver og en vurderer sine 
individuelle behov. Generelt handler det om å kunne ferdes på fjellet i ulike vær og føreforhold.  

Flere og flere ser topptur og frikjøring som en attraktiv aktivitet, uten at de nødvendigvis har 
forkunnskaper om blant annet skred og linjevalg. Det har ført til flere ulykker de siste årene. 

For å kunne arrangere slike turer kan det være hensiktsmessig å heve kompetansen på toppturer, 
skred og alpin ferdsel internt i STF. I dag har man kun Tindveiledere som tilbyr slik profesjonell 
kompetanse. Man kan vurdere et system for å kvalifisere turledere til slike aktiviteter, et form for 
sertifikatsystem. Kanskje kan Vinterturlederkurs kombinert med Skredkurs Alpint og vurdering av 
personlig egnethet være tilstrekkelig.  

Man bør kreve at deltakerne på turer har, som et absolutt minimum, skredsøker, søkestang, spade 
og hjelm. Helst bør man kunne vise til eller delta på et formøte innen kameratredning. 

 

3.4 Lokale muligheter 
Haukeliseter er et godt utgangspunkt for toppturer. Det er et relativt snøsikkert område og fjellsider 
er rimelig lett tilgjengelig. Her har man bratt terreng, men også mindre utfordrende fjellsider som 
egner seg for nybegynnere. Transport fra Stavanger med bil på ca 4 timer, eller med buss.   

Røldal er det lokale eldoradoet for frikjøring. Toppturmessig finnes det fine turer, gjerne kombinert 
på skianlegget. Vanskelig å kombinere med STF sine hytter. 

Suldal har flere fine topper, men flere av dem krever en god innmarsj før man begynner 
oppstigning. Jonstøl med Snønuten er et alternativ som kan markedsføres og selve hytta er fin for 
helgearrangement fordi den har så enkel ankomst.  

Sirdal/Hunnedalen. Området i Hunnedalen er veldig tilgjengelig også som område for 
ettermiddagstur. Kurs og arrangement kan med hell legges dit også utenom helgene. Naturligvis 
snøavhengig, og de siste årene har det variert litt hvor mye snø man har. Hunnadalen byr på 
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mange fine fjellsider som ofte er lett tilgjengelige fra bilvei. Sidene kan være relativt bratte, og ikke 
alle områder egner seg for nybegynnere. 

Rosendal har mange fine toppturer å by på. Det har et noe mer alpint terreng, og mange av 
toppene krever minimalt med innmarsj før man får høydemeter. Fint område for fellesturer, 
overnatting er enklest m 

Å arrangere workshops  hvor målet er å bli bedre på noe i fellesskap kan være en fin innfallsvinkel 
til denne aktiviteten. Dette er ikke et eget kurs, men en tur med læring hvor målet er å bli bedre 
mens man er på tur. Da tilbyr man deltakerne noe ekstra som de ikke ville hatt så enkel tilgang til 
på en privat tur.   

 

3.5 Organiserte miljø 
Toppturer bedrives i all hovedsak på private initiativ. Kommersielle reiselivsaktører som hotell og 
guidebyrå arrangerer organiserte turer gjennom vinteren, men turer og aktiviteter varierer. 
Festivaler som Toppturfestivalen på Svalbard, Fjellsportfestivalen, High Camp og Fjellfilmfestivalen 
er eksempler på arrangement hvor guider legger opp til felles toppturer mot betaling.  

DNT har forsøkt å til en viss grad berøre topptursegmentet gjennom arrangerte toppturer, i STF 
hovedsakelig gjennom Fjellsportgruppen. 

 

3.6 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg 
mer i toppturer 

For 
• Friluftsaktivitet med stort potensiale og økende appell 
• Lav grad av organisering kreves. 
• Lite utnyttet, men stort potensiale for å kombinere med DNT hytter. 
• Ikke-motorisert og miljøvennlig. 
• Gode muligheter lokalt. 
• Mangelfullt aktivitetstilbud lokalt. 
• Ved å tilby kurs og turer er STF med på å bidra til økt sikkerhet gjennom samfunnsnyttig 

kompetanseheving hos den enkelte deltaker.  
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Utfordringer  
• Noen nasjonale, etablerte aktører på markedet 
• Krever høyt kompetansenivå hos kursholder/ turleder 

3.7 Anbefaling 
Utvalget vurderer at topptursegmentet har uutnyttet potensiale for STF. Aktiviteten er i stor grad 
uorganisert i vårt geografiske område hvilket gir muligheter for foreningen. Brattere skikjøring har 
økende popularitet og STF kan og bør ta en mer aktiv rolle i dette bildet.  

Erfarne toppturentusiaster vil ønske å gå på tur alene med en gruppe på eget ferdighetsnivå. Det 
største potensialet for STF ligger trolig hos gruppen som ønsker å komme i gang med toppturer og 
skikjørere som ønsker å øke sitt kompetansenivå. For skikjører som ønsker å heve sitt 
kompetansenivå bør man satse på workshops og kurs, samt tilrettelagte turer med guide i terreng 
som normalt er mindre tilgjengelig for hvermansen. 

Man bør sette ferdighet- og kurskrav til guider/turledere for å sikre sikkerheten. Foreningen må 
gjøre en vurdering på hvilke utdanningstrinn man skal som minstekrav og tilrettelegge for personer 
som ønsker å utdanne seg for å siden være en ressurs for foreningen. Som et minstekrav må alle 
ha guider ha skredkurs. Det må også settes krav til utstyr den enkelte deltaker skal ha med seg på 
tur, og som minstekrav må man ha skredsøker, søkestang og spade. Foreningen kan vurdere å ha 
noe av dette utstyret til utlån. 
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4. Elvepadling 

4.1 Om aktiviteten 
Padling i kajakk, kano eller andre farkoster ned elvestryk. Kajakk mest utbredt, rafting en utbredt 
kommersiell aktivitet. 

Det er tre hovedgrener i kajakkpadling i elv: Freestyle, triksepadling på stående bølge eller annen 
formasjon i elva. Creeking – bratt padling, gjerne høye fosser, typisk elver med mindre volum. River 
running, turpadling ned elv. Som konkurransegren er også slalåmpadling utbredt internasjonalt (OL 
gren), men lite utbredt i Norge. 

En komplett pakke med kajakk, bekledning og utstyr vil typisk koste fra kr. 20.000 og oppover. 
Kajakk og noe utstyr kan leies eller lånes gjennom kajakklubber. 

4.2 Risiko 
Stort sprik i risikovillighet. Alle grader fra ekstrem risiko til svært moderat risiko. Utad kjennetegnes 
aktiviteten av høy risiko med padling av høye fosser osv. Sikkerhetsfilosofi preget av at det ofte er 
vanskelig å etablere fullgod sikring. Sunne holdninger avgjørende for sikker padling. 

4.3 HMS system 
Norges padleforbund har etablert et system for «Våttkort», som er en utdanningsstige og 
kursopplegg. Også aktører utenfor Norges idrettsforbund kan avholde kurs i våttkortstigen, forutsatt 
at kursholder har nødvendige formelle kvalifilkasjoner. Internasjonalt er det andre standarder, 
våttkort er ikke integrert i et internasjonalt system. 

Våttkortsystemet fokuserer på kurs og kvalifikasjoner for kursholdere. Systemet dekker i liten grad 
turpadling i organisert regi. Et eget HMS opplegg for elvepadleturer må evt. utvikles, på toppen av 
det etablerte våttkortsystemet. 

4.4 Lokale muligheter 
Bjerkreimsvassdraget har flere gode elvestrekninger på ulike nivå. Lang og stabil sesong 
sammenliknet med mange andre elver. Ellers er Rogaland preget av tørrlagte elver pga 
kraftutbygging. Noen strekninger kan padles på flom; Hunnedalen, Madlandselva, Frafjord og Dirdal 
mm. Nærliggende padledestinasjoner er Evje, Voss, Dagali m.fl.  
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4.5 Organiserte miljø 
Elvepadling organiseres i hovedsak gjennom Norges Padleforbund, i tillegg til enkelte kommersielle 
aktører. Stavanger kajakklubb (SKK) er den dominerende klubben i sør-Rogaland. SKK har en del 
utstyr og noe kompetanse, men har et svært lavt aktivitetsnivå innen elvepadling. Organiserer 
typisk ett nybegynnerkurs i året. Nystartede Bjerkreim padleklubb har hatt en positiv utvikling med 
voksende aktivitetsnivå. 

Vi er ikke kjent med at andre foreninger i DNT har noe omfattende engasjement innen elvepadling, 
men i Bergen og Hordaland Turlag er det noe kompetanse. De er bl.a. involvert i et samarbeid om 
Ekstremsportveko på Voss. STF har arrangert årlige ungdomsturer til Bjerkreimselva i samarbeid 
med SKK, og Fjellsportgruppa hadde tur til Voss med bl.a. rafting i 2015.  

4.6 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg 
mer i elvepadling 

For 
• Friluftsaktivitet med stort potensiale, appell til ungdom mm som en «frisk» aktivitet. 
• Ikke-motorisert og miljøvennlig. 
• Gode muligheter lokalt. 
• Mangelfullt aktivitetstilbud lokalt. 

Utfordringer 
• Padleforbundet har et solid grep om aktiviteten, kan komme i konkurranse med annen 

frivillig aktivitet gjennom de lokale padleklubbene. 
• Forutsetter transport med bil. 
• Ofte ressurskrevende arrangementer med høy ratio instruktør/deltaker. 
• Kan oppfattes som en ganske smal og eksklusiv aktivitet. 
• Lite eksisterende miljø i Rogaland. 

 

4.7 Anbefaling 
Elvepadling er en smal aktivitet som krever høy kompetanse. Det er få logiske tilknytninger til STFs 
øvrige tilbud. Utvalget ser ikke grunn til at STF skal gå tungt inn og etablere seg som en aktør innen 
elvepadling. Aktiviteten kan likevel være kjekk å ha på programmet for ungdom og fjellsport. Det 
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anbefales å etablere gode allianser med etablerte miljø, for å kunne bidra til oppbyggingen av gode 
elvepadlemiljø, og for å kunne ha elvepadling på programmet fra tid til annen. 
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5. Havpadling 

5.1 Om aktiviteten 
Turpadling i kajakk på sjøen eller i vassdrag. 

Den typiske havkajakk er stødig og sjøsterk, og egner seg til padling både i rolige og eksponerte 
farvann. Det er en glidende overgang mellom den klassiske havpadling og mer treningsrelatert 
padling, typisk i raskere kajakker. 

En komplett pakke med kajakk, bekledning og utstyr vil typisk koste fra kr. 10.000 til 50.000. 
Kajakk og noe utstyr kan leies eller lånes gjennom kajakklubber og kommersielle utleiere. 

5.2 Risiko 
Opplevd risiko for de fleste former for havpadling er nok ganske lav. Likevel forekommer det en hel 
del ulykker. Drukning og nedkjøling er de mest typiske faremomentene. Risiko varierer mye med 
årstider og temperatur. Utvikling av kunnskap og holdninger er viktig for å begrense risiko. 

5.3 HMS system 
Norges padleforbund har etablert et system for «Våttkort», som er en utdanningsstige og 
kursopplegg. Også aktører utenfor Norges idrettsforbund kan avholde kurs i våttkortstigen, forutsatt 
at kursholder har nødvendige formelle kvalifikasjoner. Internasjonalt er det andre standarder, 
våttkort er ikke integrert i et internasjonalt system. 

Våttkortsystemet fokuserer på kurs og kvalifikasjoner for kursholdere. Systemet dekker i liten grad 
turpadling i organisert regi. Et eget HMS opplegg for havpadleturer må evt. utvikles, på toppen av 
det etablerte våttkortsystemet. 

5.4 Lokale muligheter 
Ryfylkebassenget er særdeles godt egnet til havpadling. STFs anlegg på Fjøløy, Nodhagen, Flørli og 
Lysebotn er svært velegnet som baser. 

5.5 Organiserte miljø 
Havpadling organiseres i hovedsak gjennom Norges Padleforbund og en del kommersielle aktører. 
Stavanger kajakklubb (SKK) er den dominerende klubben i sør-Rogaland. SKK har mye utstyr, og en 
svært aktiv medlemsmasse, ca 1500 medlemmer. Det planlegges bygging av nytt klubbhus i 



19 

Lundsvågen i 2016-17. SKK holder opptil flere kurs per helg mer eller mindre hele året. Flere mindre 
klubber sørover i fylket, men med ganske lavt aktivitetsnivå. 

Det er flere aktører som driver med kommersiell kajakkutleie og guiding, bl.a. Ryfylke kajakk og 
Lysefjorden kajakk. 

DNT Ung sentralt har tatt et initiativ for å løfte en utbygging av kajakknaust i DNT regi som en 
strategisk nasjonal sak. 

STF har hatt et samarbeid med SKK om lån av utstyr osv. Dette har vært krevende, og SKK har nok 
i stor grad sett på STF som en mulig konkurrent. STF disponerer i dag anslagsvis 25 havkajakker, 
som befinner seg ved Preikestolen Fjellstue, i lageret på Friheim og på Nodhagen. 

5.6 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg 
mer i havpadling 

For 
• Friluftsaktivitet i kraftig vekst over lengre tid.  
• Bred aktivitet med lav terskel for å starte med enkle sommerturer, samtidig som det er stort 

potensiale for å utvikle til mer krevende padling. 
• Potensiale blant ungdom. 
• Mange eksisterende medlemmer disponerer kajakk, men mangler kompetanse og selskap til 

å padle. 
• Ikke-motorisert og miljøvennlig. 
• Svært gode muligheter lokalt. 
• Muligheter for å utvikle aktiviteter rundt STFs anlegg ved sjøen. 
• Kan inkluderes i STFs satsing på Lysefjorden. 
• Stort engasjement i flere DNT foreninger, allerede etablert som et tilbud i DNT. 

Utfordringer 
• Kan komme i konkurranse med annen frivillig aktivitet gjennom de lokale padleklubbene. 
• Solid etablert miljø og kurstilbud lokalt. 

 

5.7 Anbefaling 
Havpadling er en bred friluftsaktivitet med stort potensiale for STFs medlemmer. Padling kan bli en 
viktig aktivitet knyttet til foreningens anlegg på Fjøløy og i Lysefjorden. Det anbefales at STF bygger 
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opp kompetanse og utstyr til å kunne tilby et variert aktivitetstilbud på regelmessig basis. STF bør 
respektere at padleklubbene naturlig er den ledende aktøren innen havpadling i regionen, og bør 
ikke konkurrere med disse i utviklingen av kurssystem og aktiviteter på høyt nivå. På 
introduksjonskurs og turpadling bør imidlertid STF gi et tilbud parallelt med kajakklubbene. 
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6. Brevandring 

6.1 Om aktiviteten  
Brevandring er historisk sett en godt forankret fjellsportaktivitet i Den Norske Turistforeningen, der 
nåtidens DNT Fjellsport var tidligere Bregruppa. 

Brevandring foregår på snødekket bre eller blåis, og man bruker vandre eller klatremetoden for å 
bevege seg på breen. 

 

6.2 Risiko 
All aktivitet som foregår i høyfjellet og på bre vil innebære en risiko. Det være seg utfordrerne 
værforhold, alpine farer, fall i sprekk mm.  

Risikoreduserende tiltak vil i den sammenheng være god planlegging, bevege seg på trygge 
områder av breen, bruke godkjent kompetanse i form av NF godkjent breinstruktør. 

Vi kan oppnå tiltakene gjennom opplæring og kursing. 

 

6.3 HMS system 
Norges Fjellsport Forum (NF) har utarbeidet en kursstige for å utdanne breinstruktører. 

«Norsk Fjellsportforum er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner med 
aktiviteter på bre og klatrefjell som virkefelt.  

Medlemmer i Norsk Fjellsportforum er ikke personer, men grupper med vesentlig kompetanse innen 
fjellsport. Medlemmene består av Den Norske Turistforening (DNT) med alle de lokale 
fjellsportgruppene i DNT fjellsport, Norges Klatreforbund (NKF) med alle sine klatreklubber, samt 
andre fjellsportgrupper, klatreklubber, kursarrangører eller grupper med vesentlig kompetanse 
innen fjellsport. Styret består av representanter for DNT, NKF og andre kursarrangører.» 

Ved å bruke NF godkjent breinstruktør sørger man for at den ansvarlige innehar ett minimum av 
erfaring og kompetanse for å gjennomføre og tilrettelegge aktiviteter på bre.  
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NF har sammen med Norges klatreforbund utviklet en ulykkes registrering der man kan rapportere 
ulykker, som da vil generere en ulykkes rapport. Disse rapportene brukes som erfaringsoverføring 
og som risikoreduserende tiltak. 

Den enkelte lokalforening (STF) har også egen risikovurdering for de enkelte aktiviteter. 
Breinstruktør vil være ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering før turen eller kurset 
gjennomføres. 

 

6.4 Lokale muligheter 
Breer er dessverre ikke noe vi har tilgjengelig i Rogaland, og vi må over til vårt nabofylke Hordaland 
for å gjennomføre brevandring. Folgefonna med sine 207km2 er ett unikt område for å 
gjennomføre turer og kursing på bre.  

De siste årene har Botnabreen, en brearm av Folgefonna vært brukt en del i sammenheng med 
breturer i regi av Fjellsportgruppa i STF. Overnatting har da vært teltbasert. 

6.5 Organiserte miljø 
Pr. i dag er det Folgefonni Breførarlag og Bergen og Hordaland turlag som har tilbudt kurs og føring 
i større grad i disse områdene. 

Breførarlaget holder til i Jondal, og har sin base der. De holder hovedsakelig på med føringsturer. 

Bergen og Hordaland turlag tilbyr breinstruktør kurs, og bruker sine hytter Fonnabu og Holmaskjær 
som base. De pleier og ha en til to kurs i året og samarbeider med breførarlaget det som angår 
føringsturer.  

Historisk sett har Fjellsport gruppa i Stavanger Turistforening brukt dette området i hele sin levetid. 

6.6 Målgruppe 
Brevandring når det fleste aldersgrupper. For å appellere til yngre generasjon og den mer 
fjellsportrettet deltaker kan man legge inn flere elementer av klatremetoden, der man beveger seg 
mer i den eksponerte delen av breen, 
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6.7 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg 
mer i brevandring 

For 
• Folk må oppleve breen før den smelter 
• Historisk forankret i norsk fjellsporthistorie 
• Få andre aktører i Rogaland som kan tilby turer og kurs i brevandring 
• Opprettholde lokal kompetanse 
• STF har komplett utstyrslager med nødvendig utstyr for brevandring 
• Kan nå ett bredt spekter av STF sine medlemmer. 
• Toppturentusiaster kan dra nytte av kompetanse innenfor dette området.  

Utfordringer 
• Forutsetter transport med bil. 
• Tilgang på hytter nær breen. Bergen og Hordaland Turlag eier hyttene Fonnabu og 

Holmaskjær. Fonnabu er den hytten som egner seg best for kurs pga. sengekapasitet. 
• Ofte ressurskrevende arrangementer som krever NF godkjent breinstruktør-er 
• Kan oppfattes som en ganske smal og eksklusiv aktivitet. 
• I stor grad avhengig av vær og vind 
• Redning - er det utfordrende å få skadde/ syke personer trygt ned fra breen? Vil dette ta 

lang tid? Krevende prosess. 

 

 

6.8 Anbefaling 
Det anbefales å gjennomføre følgende aktivitet på bre for Fjellsportgruppa i løpet av ett kalenderår: 

Brekurs på Fonnabu. Hytte har stor sengekapasitet og ligger nærme breen med de fordeler det har.  
Bruk av hytten avtales med Bergen og Hordaland turlag mtp. ledige datoer, felles transport av mat 
til kurset mm. Gjennom å arrangere kurs vil vi ivareta muligheten til å rekruttere fremtidige NF 
godkjente breinstruktører, tilgang på praksisplass for breinstruktører under utdannelse, og oppdrag 
til lokale breinstruktører. 

Intro bre på Botnabreen. Godt etablert lavterskel tilbud på bre. Vil kunne sammenlignes med en 
føringstur da deltakerne ikke trenger å ha noen forkunnskap om brevandring. Vil ivareta mulighet 
for oppdrag til lokale breinstruktører. 
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Bresamling på Botnabreen. Godt etablert aktivitet for de som ha tidligere erfaring med brevandring. 
Bra arena for å treffe andre å gå i taulag med, friske opp kompetanse og gjennomføre ulike 
workshops (eks. kameratredning) Anbefaler å gjennomføre samlingen med breinstruktør for å 
ivareta sikkerhet og kvalitet. 
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7. Bølgesurfing 
 

7.1 Om aktiviteten  
Antallet surfere på Jæren har hatt en stigende kurve de siste 10- 15 årene, etterspørselen etter 
kurs og utstyr har økt og det internasjonale surfemiljøet har begynt å få øynene opp for Norge som 
surfenasjon.   

Det finnes små og store surfemiljøer langs hele Norskekysten, fra Alta i nord til Lista i sør. Jæren er 
definitivt den mest populære surfedestinasjonen nasjonalt, da det her er utallige surfespots 
(surfelokasjoner) på ett forholdsvis lite geografisk område (Tungenes til Sirevåg). Bølgene langs 
Jærkysten er av varierende kvalitet, og passer for alle nivåer av surfere. I tillegg kan Jæren tilby 
Norges mest konsistente bølgeforhold. I høysesongen, som er oktober til mars, er de mest ihuga 
surferne ute og surfer i snitt 3-4 ganger i uka.    

Bølgesurfing er en aktivitet hvor utøver beveger seg på et brett over vann, med bølger som 
drivkraft. Utøveren ligger på magen på brettet, padler seg inn på en bølge, og reiser seg opp på 
brettet før bølgen bryter. Man står i overgangen mellom der hvor bølgen bryter bølgeveggen, og 
genererer fart ved å manøvrere brettet opp og ned i bølgeveggen. Bølgen må være av en viss 
størrelse og vare i ett visst tidsintervall for at det skal være mulig å surfe den. Bølgesvell – og 
periode, vind, tidevann, samt havbunn har stor betydning for utformingen på bølgen. Hva som 
anses som en bra eller dårlig bølge, avhenger av surferens ferdighetsnivå, risikopersepsjon og 
forventninger til bølgens kvalitet. Bølgesurfing er mest vanlig å utføre på ulike surfespots langs 
kysten, men kan også utføres i elver, i store innsjøer og på kunstig skapte bølger (kunstige rev, 
bølgebasseng etc.).  

 

For å kunne utføre denne aktiviteten må man ha følgende utstyr tilgjengelig: surfebrett med finner, 
våtdrakt, våtdraktsko – og hansker. Pris på utstyr varierer etter hvilke kriterier man setter til kvalitet 
på våtdrakten og hvilken type surfebrett man foretrekker. For ca. kr 9000 får man en god 
nybegynnerpakke.  

 

Bodyboard, Stand Up Paddle Board (SUP) og vindseiling er også tre grener av surfing, men vil ikke 
bli omtalt i denne rapporten.  
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7.2 Risiko 
Grad av risiko avhenger av erfaring, kunnskap, risikopersepsjon, bølgehøyde, bølgens                   
(u)forutsigbarhet, vannstand, andre surferes ferdighetsnivå og havbunn. 

En uerfaren surfer er ikke kompetent til å vurdere bølgehøyde og strøm i vannet. Dette i 
kombinasjon med uvitenhet om grunnleggende «kjøreregler» i vannet, kan lede til at de er en fare 
for seg selv og andre i vannet. Farlige situasjoner oppstår spesielt når en eller flere surfere befinner 
seg på ett lite strategisk sted i vannet i forhold til en utøver som surfer en kritisk del av bølgen. Feil 
plassering i vannet kan føre til sammenstøt, og skader som følge av brett på «avveie». Finnene 
under brettet kan være svært kvasse og kan førfe til kuttskader på utsyr og personer ved et slikt 
sammenstøt. Vanligvis vil grad av risiko redusere seg naturlig hos denne gruppen surfere, da redsel 
og frykt ligger til grunn for risikovurderingen, og bølgehøyde ofte oppleves som større enn hva de 
faktiske forhold tilsier.  

Personskadene som oppstår, er oftest i forbindelse med fall hvor utøver blir truffet av sitt eget 
surfebrett. 

Surfere med mer erfaring tar høyere risiko i forhold til at de velger å surfe store og radikale bølger, 
har stor fart, plasserer seg i kritisk del av bølgeveggen, velger krevende surfespots og velger bølger 
som bryter på grunt vann.  

 

7.3 HMS system 
I Norge finnes det ingen retningslinjer i forhold til dette.  Noen plasser benyttes hjelmer under 
kursvirksomhet, men verken i konkurranser eller i andre sammenhenger hvor sporten utføres er 
dette pålagt.  For kursholdere er det ikke satt krav til kompetanse.  

 

7.4 Lokale muligheter 
Jæren tilbyr lett tilgjengelige bølger for alle nivå. Andre populære surfelokasjoner i Norge er bl.a. 
Karmøy, Lista, Stadt, Saltsteinen (Larvik), Unstad (Lofoten), Andøya, Ålesund etc. Norge har en 
lang kystlinje, hvor store områder ennå ikke er undersøkt med fokus på bølgesurfing.  

De mange og lange strendene i Rogaland passer ypperlig for kurs og surfearrangementer. Her er 
det stor plass, flere bølger som bryter ulike steder, oversiktlig, forholdsvis risikofritt å entre vannet 
og de ligger plassert i gunstige himmelretninger som tar opp bølgesvell fra Nord-nordvest til rent 
sørlige svell. 
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7.5 Organisert miljø 
De aller fleste etablerte surferne i Norge surfer på eget initiativ, og er ikke interessert i at surfing 
skal organiseres. Lokale surfeklubber tar initiativ til surfekonkurranser, kurs o.l.  

Norges Surfforbund er registrert i Brønnøysundregisteret, men liten aktivitet er knyttet til dette 
forbundet. Stavanger Surfklubb (samme styre som Norges Surfforbund) har ett aktivt styre, er 
underlagt Norsk Seilforbund, og har stor innflytelse på de nasjonale og lokale konkurransene som 
arrangeres.   

Norgesmesterskapet er en av få konkurranser som blir arrangert årlig, hvor hovedformålet er å ta ut 
ett landslag som kan representere Norge i internasjonale konkurranser. I 2015 var Norge 
representert i EM med både junior- og senior surfere.   

Surfsentrum og Surfschool er de største aktørene på markedet i forhold til kursvirksomhet. Begge 
tilbyderne har utstyr for barn ned til 7 år, men ingen organiserte eller skreddersydde surfekurs for 
barn og unge. Surfschool er desidert den største aktøren med 6-7000 kursdeltakere pr. år.  Delfinen 
svømmeklubb arrangerer surfeskole, for deres medlemmer, for barn i alderen 7 – 15 år (2 dager, 
sommerstid). 

Stavanger Surfklubb arrangerer av og til kurs for sine medlemmer, men disse er spesifikt rettet mot 
konkurransesurfing.  

Det er uvisst hvor mange aktive surfere man har i Norge pr. dags. dato. Leder for Stavanger 
Surfklubb estimerer ett tall på ca. 10.000.  

 

7.6 Målgruppe 
 

Surfemiljøet kan kategoriseres som ett «ikke-inkluderende miljø». De som allerede er etablerte 
surfere har ofte liten interesse av at flere folk rekrutteres til aktiviteten. Som utenforstående kan 
det være vanskelig å få kontakt med andre surfere, og utfordrende å få «innpass» i miljøet. Dette 
er en (u)kultur som også preger det internasjonale miljøet.  

Høyaktivitetsrguppen har, grunnet denne påstanden, vurdert det som hensiktsmessig å rette fokus 
mot barn, unge og surfere som kan kategoriseres i nybegynnerklassen. I tillegg kan det være 
verdifullt å rette seg mot studenter, som gjerne ønsker å starte med surfing, men som ikke har 
noen å surfe sammen med. UiS sitt idrettslag har ikke egen surfeklubb. 
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7.7 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg 
mer i bølgesurfing 

For 
• I utgangspunktet en friluftsaktivitet for alle aldere og fasonger 
• Stort potensiale for inkludering av studenter, barn og unge  
• Gode muligheter lokalt 
• Aktivitet som kan utføres 12 måneder i året 
• For mange er dette en «ny, spennende, kul og ekstrem» aktivitet som man kan ufarliggjøre 

ved å tilrettelegge for inkludering og godt samhold 
• Mulighet for samarbeid med lokale klubber og kursaktører (Stavanger Surfklubb stiller seg 

svært samarbeidsvillig og har, etter hva forfatter kjenner til, allerede vært i kontakt med 
STF vedr. dette) 

• Krever lite utstyr (Våtdrakt og surfebrett) 

 

Utfordringer 
• Tidkrevende 
• Uforutsigbart. Gode bølgeforhold er avhengig av vær og vind 
• Grunnet lite dagslys vinterstid begrenses tilgjengeligheten, og ofte vil dette kun være en 

helgeaktivitet i de mørkeste vintermånedene  
• Etablerte surfere ønsker å ha «bølgene for seg selv», og er mindre positive til rekruttering 
• Forutsetter transport med bil 
• Krever at alle deltakere har gode svømmeferdigheter og er komfortable i vann 
• Fylkesmannen i Rogaland har vedtatt surfeforbud i flere fuglefredningsområder på Jæren i 

tidsrommet 1.oktober – 31. mars. Disse områdene blir surfet året rundt allikevel, med ved 
kurs og arrangementer må det påses at dette ikke avholdes i disse sonene2.  

 

                                            
2 Eksempelvis kan man surfe på nordsiden av Reve havn men ikke sørsiden. Se 
https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Miljo-og-klima/Jarstrendene/ og 
http://www.temakart-rogaland.no/default.aspx?gui=1&lang=3  
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7.8 Anbefaling 
Utvalget anser bølgesurfing som en ny og spennende aktivitet. Her er det gode muligheter for  
arrangementer i form av kursaktiviteter og sporadiske samlinger. Surfemiljøet er per dags dato 
uorganisert, noe som gir muligheter for både å arrangere egne kurs og samlinger, samt inngå 
samarbeid med allerede etablerte aktører.  

Bølgesurfing krever at arrangør stiller med kompetente og erfarne instruktører/ kursledere. Dersom 
kurs og samlinger arrangeres uavhengig av samarbeidspartner, må det skaffes til veie  utstyr, samt 
etableres gode rutiner for vask og oppbevaring av våtdrakter og surfebrett. Det må påses at 
arrangementene ikke kommer i konflikt med fugleforbudet som er gjeldende langs Jærkysten i 
vinterhalvåret.  

Utvalget anser det som hensiktsmessig å rette fokus mot den delen av markedet som har liten/ 
ingen erfaring med aktiviteten. Både studenter, barn og unge mangler et organisert tilbud. 
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8. Klatring 

8.1 Om aktiviteten 
Klatring kan foregå ute og inne. På topptau og led der klatrer sikrer seg oppover klatre ruten. 

Det er to typer kategori klatring, sportsklatring (innendørsklatring og klatring på bolter ute) og 
naturlig klatring der man setter sine egne sikringer i fjellet. 

 

8.2 Risiko 
Risiko må sees i sammenheng med grad av vanskelighet for ruten, værforhold hvis ute, og 
personlig kunnskap og erfaring. 

 

8.3 HMS system 
Norges Fjellsport Forum (NF) og Norges Klatreforbund (NKF) har utarbeidet en kursstiger for å 
utdanne klatreinstruktører for sport og fjellklatring.  

«Norsk Fjellsportforum er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner med 
aktiviteter på bre og klatrefjell som virkefelt.  

Medlemmer i Norsk Fjellsportforum er ikke personer, men grupper med vesentlig kompetanse innen 
fjellsport. Medlemmene består av Den Norske Turistforening (DNT) med alle de lokale 
fjellsportgruppene i DNT fjellsport, Norges Klatreforbund (NKF) med alle sine klatreklubber, samt 
andre fjellsportgrupper, klatreklubber, kursarrangører eller grupper med vesentlig kompetanse 
innen fjellsport. Styret består av representanter for DNT, NKF og andre kursarrangører.» 

Ved å bruke NF/NKF godkjent sport og fjellklatreinstruktører sørger man for at den ansvarlige 
innehar ett minimum av erfaring og kompetanse for å gjennomføre og tilrettelegge aktiviteter på 
bre.  

NF har sammen med Norges klatreforbund utviklet en ulykkes registrering der man kan rapportere 
ulykker, som da vil generere en ulykkes rapport. Disse rapportene brukes som erfaringsoverføring 
og som risikoreduserende tiltak. 
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Den enkelte lokalforening (STF) har også egen risikovurdering for de enkelte aktiviteter. 
Klatreinstruktøren (kursleder) vil være ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering før turen eller 
kurset gjennomføres. 

8.4 Lokale muligheter 
Rogaland har flere etablerte klatrefelt, og klatreområder. De har også flere innendørs klatrevegger. 

STF har gjennomført utendørs klatrekurs i Madland området (Gullsva) Det er god tilgjengelighet på 
klatrefelt som egner seg for nybegynner kurs. 

STF har brukt Storhaug hallen ifm. innendørs klatrekurs. Minuset her er at det ofte er mye støy pga. 
andre aktiviteter, samt det ikke er mulig å reservere klatreveggen. Det bør vurderes om det er 
mulig å reservere Sør Marka arena til innendørs klatre kurs. 

 

8.5 Organiserte miljø 
Bratte Rogalands Venner (BRV) er klatreklubben i Stavanger. De har ett miljø bygget opp rundt 
Sørmarka arena klatrevegg. De har ikke noen stor kursvirksomhet, men arrangerer treninger og 
noen klatresamlinger i året. 

 

8.6 Målgruppe 
Aktiviteten vil treffe målgruppen fra 16 til 40 år.  

Kurs i fjellklatring (naturlig klatring) har en stor målgruppe mellom 20 til 30 år.  

 

8.7 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg 
mer i klatring 

For 
• Meget tilgengelig  
• Få andre aktører i Rogaland som tilbyr kurs i fjellklatring (naturlig klatring) 
• Opprettholde lokal kompetanse 
• Populær aktivitet 
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• STF har utstyr for å gjennomføre klatrekurs 

Utfordringer 
• Ofte ressurskrevende arrangementer som krever NF/NKF godkjent klatre instruktør 

 

8.8 Anbefaling 
Innendørsklatrekurs er det stort potensiale i. Det er veien for mange som ønsker å begynne med 
klatring. Gjennom dette kurset får man mulighet til å ta Brattkortet. Her er det også lettere å få tak 
i kvalifiserte instruktører.  

Utendørs klatre kurs bør man vurdere å gjennomføre i samarbeid med BRV for å kunne ha større 
tilgang på instruktører. Fjellklatreinstruktører har vi lite tilgang på i STF, men gjennom økt aktivitet 
er det mulig å få etablert et miljø og få frem potensielle instruktører til å gjennomføre NF / NKF 
fjellklatreinstruktør utdannelsen.  

Kammeratredningskurs er det også ett marked for da det er en del som klatrer naturlig som ønsker 
å lære mer om dette. 
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9. Isklatring 

9.1 Om aktiviteten  
Isklatring foregår på frosset rennende vann fra 55-90 grader. Gjennomføres enten som ledklatring 
eller på topptau. 

 

9.2 Risiko 
Det er forbundet med et sprik av risiko i sammenheng med grad og vanskelighet på isen. 

 

9.3 HMS system 
Norges Fjellsport Forum (NF) har utarbeidet en kursstige for å utdanne isklatreinstruktør 

«Norsk Fjellsportforum er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner med 
aktiviteter på bre og klatrefjell som virkefelt.  

Medlemmer i Norsk Fjellsportforum er ikke personer, men grupper med vesentlig kompetanse innen 
fjellsport. Medlemmene består av Den Norske Turistforening (DNT) med alle de lokale 
fjellsportgruppene i DNT fjellsport, Norges Klatreforbund (NKF) med alle sine klatreklubber, samt 
andre fjellsportgrupper, klatreklubber, kursarrangører eller grupper med vesentlig kompetanse 
innen fjellsport. Styret består av representanter for DNT, NKF og andre kursarrangører.» 

Ved å bruke NF godkjent isklatreinstruktør sørger man for at den ansvarlige innehar ett minimum av 
erfaring og kompetanse for å gjennomføre og tilrettelegge aktiviteter på bre.  

NF har sammen med Norges klatreforbund utviklet en ulykkes registrering der man kan rapportere 
ulykker, som da vil generere en ulykkes rapport. Disse rapportene brukes som erfaringsoverføring 
og som risikoreduserende tiltak. 

Den enkelte lokalforening (STF) har også egen risikovurdering for de enkelte aktiviteter. 
Isklatreinstruktør vil være ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering før turen eller kurset 
gjennomføres. 
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9.4 Lokale muligheter 
Ved stabilt kalde vintre er det meget god tilgang på lokale isklatre muligheter i Rogaland. Det kan 
nevnes nybegynner iser innen 30 minutt kjøring fra Stavanger. Området rundt Oltedal, Gilja og 
Dirdal har flere muligheter for lettere isklatring. Det er også muligheter for isklatring på vei opp mot 
Sandvatn hytta.  

 

9.5 Organiserte miljø 
Det er ingen felles miljø for isklatring. Isklatre lag opererer i mindre grupper. De er ofte trofaste 
mot hverandre med bakgrunn i kompetanse og erfaring, noe som kan sees i sammenheng med 
sikkerhet.  

Det er noe informasjon i sosiale medier om grupper som skal ut å klatre is, men stort sett er det et 
lukket miljø bestående av små grupper. 

9.6 Målgruppe 
Aktiviteten vil treffe målgruppen fra 16 til 40 år. 

9.7 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg 
mer i Isklatring 

For 
• Meget tilgengelig  
• Få andre aktører i Rogaland som kan tilby aktivitet og kurs i isklatring 
• Opprettholde lokal kompetanse 
• Populær aktivitet som mange drømmer om å prøve 
• STF har utstyr for å gjennomføre topptauing på is 

Utfordringer 
• Forutsetter transport med bil. 
• Ofte ressurskrevende arrangementer som krever NF godkjent isklatre instruktør 
• Kan oppfattes som en ganske smal og eksklusiv aktivitet. 
• Lite eksisterende miljø i Rogaland. 
• Noe sesongavhengig 
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9.8 Anbefaling 
Det anbefales å se på mulighet for å skaffe kompetanse til å gjennomføre en aktivitetsdag der man 
gjerne topptauer på is.  

Har man tilgjengelig kompetanse er det mulighet for å gjennomføre kurs for mindre grupper, men 
dette vil kreve en del innkjøp av isskruer mm. for å kunne dekke hele innholdet i ett komplett kurs. 

Egnet lokasjon for aktivitet med topptauing på is vil være på utsiden av tunnelen i Gilja juvet, 
bekkeis nede ved Oltesvik. Det er også flere muligheter i Hunnedalen (Turistisen) og etter første 
stigningen fra Lortabu mot Sandvatnet.  
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10. Kiting 

10.1 Om aktiviteten  
Kitesporten har i flere år vært en av de raskest voksende idretten i verden. US Kiteboarder 
Association (USKA), opererte i 2014 med et utøverantall på rundt 2 millioner verden over. Det er 
vanskelig å anslå konkrete tall for Norge, men kiteforum.no (portal for kiteutøvere) har per 12. 
februar 5390 registrerte burkere3. Begreper som kiteboarding og kitesurfing, brukes synonymt. 

Kiting kan bedrives både på snø (med ski eller snowboard) og vann (kite-/surfbrett), der aktiviteten 
på vann er klart overrepresentert. Samtidig er de mest aktive utøverne aktive i begge former. Det 
er det samme utstyret som blir brukt både sommer og vinter, noe som gjør kiting til en helårsidrett. 
I begge tilfeller er det vinden som genererer fremdriften.   

Utstyret består av en kite (drageliknende farkost som genererer fart forutsatt vind), bar og liner på 
20-30m (styringsenhet koblet til utøveren), trapes (forbinder utøveren til kite og bar), og 
ski/snowboard/kitebrett. Det er vanlig å operere med ulike kitestørrelser til ulike vindforhold og 
vekt. 

 

10.2 Risiko 
Grad av risiko avhenger av erfaring, kunnskap, hindringer i landskapet og vindforhold. Ved 
langturer i vinterfjellet vil også utfordringer knyttet til skred være gjeldende, samt andre 
risikomomenter enhver som ferdes i fjellet vinterstid vil kunne oppleve. 

Uforutsigbare vind- og værforhold utgjør en potensiell stor risiko. Kitens størrelse og utøverens 
erfaring vil her være avgjørende. Motsatt må en være forberedt på at vinden uteblir, og at en da 
må ha utstyr til egen fremdrift. 

 

                                            
3 Det er ukjent hvor mange av disse brukerne som er aktive.  
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10.3 HMS system 
Mange av landets kiteinstruktører er utdannet gjennom det internasjonale IKO-
sertifiseringssystemet4, men dette er ikke et krav. 

10.4 Lokale muligheter 
Jæren er regnet som landets beste og mest tilgjengelige område for å bedrive kiting på vann. Det 
åpne landskapet, uten trær og andre hindringer, gjør området svært egnet. I tillegg til mange 
vinddager, gjør dette at hele Nord-Jæren har blitt et viktig sted for utøvelse av sporten. Det må 
likevel bemerkes at det i noe utstrekning er begrenset til områder der Fylkesmannen i Rogaland 
ikke har opprettet surf- og kiteforbud5.  

Kiting på snø vil naturlig nok være et sjelden fenomen lokalt. Undertegnede kan likevel bekrefte at 
kitekurs på snø er gjennomført på islagt vann og jorder på Sør-Jæren. I praksis kan alle større, 
åpne områder med stabil vind være kitebare. Haukeliseter Fjellstue og områdene rundt har likevel 
vist seg å tiltrekke seg flest snøkitere. Her har også Turistforeningen, i samarbeid med eksterne 
aktører, tilbudt kurs i over ti år. 

 

10.5 Organisert miljø 
Flesteparten av de aktive kiterne er ikke organisert i klubb eller forening. 

Norges Kiteforbund er en paraplyorganisasjon for landets lokale kiteklubber. De er et ”selveid 
forbund med formål å fremme kiting i Norge som en helårs sport. Virksomheten er uavhengig av 
sted eller type drage og skal ha aktiviteter og arrangementer som skaper bredde og interesse for 
sporten.”6 I motsetning til surfforbundet, er ikke disse underlagt Norges Seilforbund. 

Lokalt opererer Stavanger Kiteklubb, som arrangerer samlinger og konkurranser. I tillegg finnes 
mindre klubber som Jonnys Kite Klubb, og bedriftsgrupperinger. 

I Norge finnes det i dag i overkant av ti aktører som bedriver kursvirksomhet i større skala. Minst 
fem er representert i Rogaland. Disse aktørene er ofte de samme som selger utstyr, enten fra fysisk 
utsalgssted eller via en nettløsning. Kursvirksomhetene baserer seg først og fremst på 
nybegynnere, og det finnes ingen eller få tilbud til viderekommende. 

                                            
4 International kiteboarding organization 
5 Særlige bestemmelser i perioden 1. oktober til 31. mars 
6 Norges Kiteforbund: http://www.norgeskiteforbund.no/?page_id=19 



38 

Stavanger Turistforening har derfor i 2015 og 2016 tilbudt snøkiting som en turekspedisjon med 
pulk med utgangspunkt i Haukeliseter 

 

10.6 Målgruppe 
Da kommersielle aktører allerede tilbyr en rekke kurs lokalt, både på snø og vann, anbefaler 
utvalget at Turistforeningen ikke går inn i en slik konkurranse. Det er likevel mange som forlater et 
nybegynnerkurs, uten å bli aktive kitere. Mange ønsker også å oppleve kiting på fjellet som en 
turopplevelse, der lengre avstander blir tilbakelagt. Her vil generell kompetanse for tur i vinterfjellet 
være påkrevd. 

 

10.7 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg i 
kiteaktiviteter 

For 
• I utgangspunktet en friluftsaktivitet for alle aldere og fasonger 
• Gode muligheter lokalt 
• Friluftsaktivitet med stort potensiale og økende appell, særlig blant unge 
• Aktivitet som kan utføres hele året 
• Stor lokal etterspørsel 
• Miljøvennlig aktivitet som likevel innbyr til fart og spenning 
• Mulighet for samarbeid med lokale klubber og kursaktører (Samarbeid lokalt er allerede på 

plass, for eksempel for leie av utstyr til kiteekspedisjonen) 

 

Utfordringer 
• Tidkrevende 
• Uforutsigbart. Gode vindforhold er avgjørende 
• Etablerte kitesurfere ønsker å ha områdene for seg selv (vann), og er mindre positive til 

rekruttering 
• Forutsetter transport med bil 
• Krever at alle deltakere (vann) har gode svømmeferdigheter og er komfortable i vann 
• Fylkesmannen i Rogaland har vedtatt surfe- og kiteforbud i flere fuglefredningsområder på 

Jæren i tidsrommet 1.oktober – 31. mars.  
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10.8 Anbefaling 
Utvalget anser kiting som en ny og spennende aktivitet. Det finnes gode muligheter lokalt, og 
etterspørselen er stor. Nybegynnerkurs finnes allerede i stor utstrekning, men det finnes få 
muligheter for de som ønsker oppfølging eller å utvikle aktiviteten i retning av tur- og 
naturopplevelser i vinterfjellet. Utvalget anbefaler derfor videre utvikling av sistnevnte produkt, jf. 
Fjellsportgruppas eksisterende kiteekspedisjon på Hardangervidda.  
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11. Stiløping 

11.1 Om aktiviteten 
«Naturen er den samme, men fjellstøvler og turklær byttes ut med løpesko og treningstøy.» 

Stiløping er ett vidt begrep som innebærer løping på sti eller i terreng. Det inkluderer alt fra kortare 
turer i bynære områder som feks Gramstad-Lifjell til hytte-til-hytte turer i klassisk fjellterreng. 
Hovedfokus er opplevelse og treningseffekten er mindre relevant. For at opprettholde sikkerhet og 
komfort på tur brukes oftest en (liten) sekk med blant annet ekstra klær og ernæring. 
 

Stavanger Turistforening begynte med aktivitetstilbud i 2015 med fyre fellesturer (tre dagsturer og 
en overnattingstur) og totalt 47 turdeltakere. I 2016 planeres det syv fellesturer (fem dagsturer og 
to overnattingsturer) samt et løp (Haukeli Ultra Trail). 

 

11.2 Risiko 
Risikoen ved stiløping kan jamføres med turgåing og kan kontrolleres ved å ha fjellvettreglene i 
bakhodet i planering og underveis på tur. 

 

11.3 Lokale muligheter 
Hele Stavanger Turistforenings rutenett er svært godt egnet til stiløping. Ettersom det er høyere 
tempo så kommer man lengre og kan nyte av en større del av fjellet. En løpere kan klare av en 
normal helgetur for en turgåer som en dagstur. STF planleggingskart kan brukes i å planlegge turer 
(med faktor for tidsbruk). UT.no er meget god for planlegging av turer. 

 

11.4 Organisert miljø 
Stiløping er lite organisert innen lokale idrettslag. Det meste av stiløping blir organisert blant 
grupper og vennekretser på sosiale medier. 
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11.5 Målgruppe 
Det er mange som løper i Rogaland, på variert nivå. Høyaktivitetsgruppen har vurdert det som 
hensiktsmessig å rette et brett fokus, med forslag på aktivitetstilbud som kan intressere alle nivåer. 
Fra nybegynnerturer til mer krevende turer. 

 

11.6 Argumenter for/mot at STF skal engasjere seg 
mer i stiløping 

For 
«Ny og fresh» aktivitet som er i stor vekst. 

Lite organisert aktivitet, stor potensial at nå nye medlemmer. 

Aktivitet som kan utøves hele året (snøfritt område på vinteren). 

Svært gode muligheter lokalt, rutenett og hyttenettverk er gott etablert. 

Stor potensiale å kombinere med DNT hytter. 

Kan utnyttje hytter som er lengre inn på fjellet og er i mindre grad brukt av turgåere 

STF begynte (smått) med aktivitetstilbud 2015 = vellykket! 

Ikke-motorisert og miljøvennlig. 

 

Utfordringer 
-     Kan øke trafikk og slitasje på allerede belastede områder. 

-     Forutsetter oftest transport med bil. 
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11.7 Anbefalning 
 

Utvalget anser stiløping som en ny og spennende aktivitet. Her er det gode muligheter at bygge 
videre på nåværende aktivitetstilbud. Det kreves lite arbeid fra administrasjonen og turledere på 
dugnad står for stor del av innsatsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

11. Formelle kompetansekrav 
Gjennom prosessen der man ser på prioriterte aktiviteter i turprogrammet er det naturlig å komme 
inn på kompetansen til den ansvarlige (turleder/kursleder/instruktør).  

Man må også se på sammenhengen mellom mengden aktivitet og tilgang på tilgjengelig formell 
kompetanse.  

Ønsker man å ha et bredt tilbud med aktiviteter der man må basere seg på å leie inn ekstern 
kompetanse, eller skal man legge opp til et aktivitetsprogram der man hovedsakelig bruker intern 
kompetanse? 

For å øke kompetansen i et miljø må aktiviteten synliggjøres og være tilgjengelig. Rekruttering av 
nye turleder/kursleder/instruktør bør i større grad skje gjennom muntlig tilbakemelding og 
oppmuntring fra kompetansepersoner i organisasjonen til medlemmer som utmerker seg til å kunne 
fungere som fremtidig kompetanse i foreningen. 

11.1 Følgende formell kompetanse er minstekrav for 
ansvarlige for disse aktivitetene:  

11.1.1 Klatre- og breaktivitet: 
Ansvarlige for disse aktivitetene må ha NF-godkjent instruktørutdannelse gjeldene for aktiviteten 
som skal bedrives. 

11.1.2 Skredkurs: 
Ansvarlige for gjennomføring av skredkurs må være NF godkjent skredinstruktør 

11.1.3 Topptur/alpin skibestigning: 
Ansvarlig turleder for en topptur/Alpin skibestignings tur må være godkjent DNT vinterturleder og i 
tillegg ha skredkurs alpint og/eller være godkjent skredinstruktør alpint. Tilleggskrav kan 
kompenseres for hvis den ansvarlige turleder kan vise til egnet egenerfaring (loggbok)  

DNT holder på med utarbeidelse av en tilleggsmodul som skal ivareta turledelse ifm. topptur ol.   
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12. Samlet vurdering 
Utvalget stiller seg positive til at STF ønsker å på se hvilke muligheter som finnes blant nye 
friluftsaktiviteter, og anser det generelt som viktig at DNT opprettholder aktiviteten, og dermed 
kompetanse, på de områdene som bedrives i det nasjonale friluftslivet. For det første er det viktig 
for at STF fortsatt skal være en attraktiv tilbyder i norsk friluftsliv. Rapporten har pekt på flere 
punkter der de nevnte høyaktivitetene vil kunne bidra positivt her. For det andre bør det være i 
foreningens interesse å tette det kompetansegapet som oppstår når rekruttering og aktivitetenes 
utvikling er større enn den generelle kompetansen hos utøverne. For det tredje har DNT i en 
årrekke stått frem med en viktig stemme i Frilufts-Norge, både politisk, men også i miljø- og 
sikkerhetsutvalg, jf. representasjon i f.eks. Norsk Fjellsportforum og utarbeidelsen av Nasjonal 
Standard. Etter det utvalget forstår vil en slik stemme svære sterkere jo nærere relasjon STF har til 
de ulike aktivitetsmiljøene. 

De ulike aktivitetene fremstår svært forskjellig og sammensatte, og der kan vanskelig trekkes ut 
felles hovedlinjer, utover nevnte kommentarer ovenfor. Det henvises derfor til rapportens kapitler 
om ”Anbefaling”, i spørsmålet om utvalgets anbefaling innenfor de respektive aktivitetene. En finner 
likevel at STFs engasjement, i en eller annen form, bør være tilstede i samtlige miljøer som 
rapporten omhandler. Vi ser også at følgende aktiviteter bør få spesiell oppmerksomhet: Toppturer 
på ski, stisykling, stisykling, havpadling, brevandring, klatring. 
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