
Vår turpartner Bergans støtter DNT fjellsports arbeid 

  

 

 

DNT fjellsports årsmøte  
Digitalt videomøte, 22.april 2021 
 

 Saksliste 
Sak 1-21:  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 2-21:  Årsmelding for DNT fjellsport 2020 v/ styret 

Presentasjon av årsmelding 2020 
 

Forslag til vedtak:  
 Årsmøtet vedtar DNT fjellsports årsmelding for 2020.   
 
 
Sak 3-21:  Regnskap og budsjett v/ administrasjonen 
 Regnskap og budsjett presenteres på årsmøtet. 

 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet tar fremleggingen til orientering.  

 
 
Sak 4-21:  Arbeidsplan for DNT fjellsport 2021 v/ styret 
 Arbeidsplanen er vedlagt og vil bli kort presentert. 
 
 

Forslag til vedtak:  
 Årsmøtet tar arbeidsplan til etterretning 
 
 
Sak 5-21:  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 6-21:  Valg av DNT fjellsports valgkomité v/ styret  

Styrets innstilling er vedlagt og vil bli presentert på årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet vedtar styrets innstilling. 
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[Skriv her] 
 

Årsmelding for DNT fjellsport 2020-2021  
 

 

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 35 fjellsportgrupper i DNT, samt enkelte foreninger med noe 
fjellsportaktivitet. DNT fjellsport har som formål å tilgjengeliggjøre naturopplevelser som 
brevandring, klatring og fjell- og toppturer på ski og til fots innenfor trygge rammer. Videre skal DNT 
fjellsport gjennom kurs, møter og informasjon arbeide for en positiv naturopplevelse og trygg ferdsel 
i fjell og på bre. 

DNT har vedtatt at fjellsporttilbud skal prioriteres. Fjellsport skal være en strategisk viktig del av DNT 
sin helhet og fungere som spydspissen i medlemstilbudet. 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 dermed ikke begrenset til det arbeidet som 
utføres innenfor organisasjonen DNT Fjellsport.      

 

Organisasjon  
STYRET  
DNT fjellsports styre har fra årsmøtet i 2020-2021 vært sammensatt av: 

• Leder Joacim Agledal (DNT fjellsport Bergen) 
• Thomas Skonseng (DNT Polarsirkelen fjellsport) 
• Endre Rieber Sommersten (DNT fjellsport Bergen) 
• Ola Ose Pedersen (DNT fjellsport Sunnmøre) 
• Bjørn-Ovin Wivestad (Trondhjems Turistforening fjellsportgruppa) 
• Caroline Haug (DNT fjellsport Troms) 

 

Bjørn Balle (DNT fjellsport Oslo) har som en av DNTs to representanter i Norsk Fjellsportforum, vært 
invitert til DNT fjellsports styremøter. 

Thomas Skonseng har fungert som midlertidig styreleder fra oktober til januar i Joacim Agledal sitt 
sykefravær. I perioden fra januar til april har Thomas Skonseng og Joacim Agledal samarbeidet om 
styreledervervet. Dette er en løsning som har fungert godt.  

Styret i DNT fjellsport har avholdt 10 styremøter i perioden. 

Styret har vært støttet av DNT administrasjon ved rådgiver på fjellsport og aktivitet, Roger 
Bareksten. En naturlig del av rådgiverens oppgave er å følge opp de ulike fjellsportgruppene. Det er 
også et tett særlig samarbeid mellom administrasjonen og de foreningene som har ansatte med 
fjellsportansvar. Samarbeidet mellom fjellsportstyret og administrasjonen har fungert svært godt.  
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Pandemien og konsekvensene for DNT fjellsport 
 

2020 ble et uvanlig krevende år og pandemien har lagt sin naturlige begrensning på aktiviteten i 
fjellsportgruppene. Vi er likevel svært imponert over evnen til tilpasning og hvor flinke foreningene 
har vært til å utnytte det mulighetsrommet som har eksistert. En positiv effekt av det hele er at vi 
har blitt enda flinkere til å fremme lavterskeltilbud, sosiale tilbud og fjellsportaktivitet i nærområdet. 

DNT fjellsport sentralt har vært tett påkobla smittevernarbeidet i organisasjonen og vi fikk også gode 
innspill og god hjelp fra «Arbeidsgruppe Corona» bestående av Joacim Agledal (styreleder DNT 
fjellsport), Cathrine Horn (DNT fjellsport Bergen), Ole Morten Hestetun (DNT fjellsport Romsdal), 
Paul Kristian Bugge-Asperheim (DNT fjellsport Oslo) Åsmund Steen (DNT Sunnmøre) og Caroline 
Haug (DNT fjellsport Troms).    

Pandemien har krevd mye av både sentralleddet og foreningene og smittesituasjonen har begrenset 
muligheten for å drive aktivitet. Som en naturlig konsekvens av dette har en del satsingsområder 
måtte vike for andre prioriteringer, og mye har dessverre naturlig falt bort når mye av aktiviteten 
måtte avlyses. 

 

Prioriterte arbeidsfelt 2019 
 
Spørreundersøkelse: Kartlegging av aktivitetsområder, kompetansenivå og 
behov for støtte i fjellsportarbeidet 
 

Sommeren 2020 utarbeidet Fjellsportstyret en spørreundersøkelse som ble sendt rundt til alle 
fjellsportgruppene hvor hensikten var å få tilbakemelding på hvilke aktivitetsområder som fungerer, 
hvor gruppene har utfordringer og evt. hvor og hvordan DNT fjellsport sentralt kan hjelpe. En 
gjenganger i besvarelsene var et ønske om lettere tilgang til instruktører på generell basis. Det å kun 
satse på lokalt utdannede instruktører viser seg være en for snever løsning på problemet og det er et 
klart behov for å bedre tilgjengeliggjøre ressursene på bredt grunnlag. 

Det var i spørreundersøkelsen gjennomgående ønske om spesifikke turlederkurs for fjellsport. 
Fjellsportstyret mener det er viktig å sørge for å ikke lage egne kurs utenfor DNT sin kursmal. Er man 
godkjent vinterturleder i DNT bør man være godkjent vinterturleder i hele DNT. Styret oppfatter at 
turlederstigen gir rom for fjellsportspesifikk tilpasning.  

Flere foreninger peker på utfordringer med å få utdannet tilstrekkelig mange turledere til å kunne 
opprettholde ønsket aktivitetsnivå i fjellsportgruppen. At en betydelig andel av aktiviteten vår 
gjennomføres med lavere turlederkompetanse enn ønsket var også et av læringspunktene i 
rapporten etter skredulykken i Vesterålen. De viktigste årsakene til dette virker å være: 

- Manglende tilgang på kursledere. 

- Lite erfaring med å arrangere turlederkurs 

- Ikke mange nok kandidater til å fylle kurset og dermed økonomisk krevende 
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Både fjellsportstyret og administrasjonen har i 2020 bistått flere foreninger i dette arbeidet. Vi ser 
særlig at regionale samarbeid kan gjør det enklere å få gjennomført kurs og det er også mer å hente 
på kapasitetsutnyttelse gjennom nasjonalt samarbeid. 

Rådgivere i DNT sentralt bistår med støtte i utdanningsarbeid ved behov. Både med å skaffe 
instruktør, planlegging av kurs, markedsføring og det som ellers må til. Det er også gjort en grundig 
jobb med å oppdatere foreningsnett med nødvendig informasjon. 

 

Turlederutdanningen 
 

Grunnkurs skred ble vinteren 2020 implementert i vinterturlederutdanningen. Fjellsportmiljøet i DNT 
har i flere omganger diskutert “fjellsporttilpasset turlederutdanning” men vi ser at formålet kan 
oppnås uten at kursmalen må revideres.  

Erling Bjørstad-stiftelse har uttalt at de ønsker å stimulere til kompetanseheving og har i 2020 gitt 
betydelige beløp til blant annet turlederutdanning med regionalt samarbeid. 

 

«Førstehjelp i fjellet» - innføring av nytt fagfelt i NF 
 

DNT fjellsport har over tid jobbet for at NF skal heve minimumskravet til førstehjelpskompetanse for 
NF-instruktører og blant annet som et resultat av dette ble «Førstehjelp i fjellet» vedtatt som nytt 
fagfelt i NF på Rådsmøtet i november 2020. Selve kurset «Førstehjelp i fjellet», som er utviklet av 
Jonas Langseth og Magnus Wethal, er nå en del av DNTs kurstilbud og har blitt arrangert av flere 
foreninger og fjellsportgrupper med svært gode tilbakemeldinger. 

Nasjonal Standard er foreløpig ikke endret med nye mål for minimumskompetanse, men DNT 
fjellsport mener opprettelsen av nytt fagfelt er et viktig og riktig steg i den retning. 

 

Kompetansedatabasen 
 

18.mars var nye brattkompetanse og ny søknadsportal live. Et mangeårig arbeid viser endelig 
tellende resultater og vi tror og håper at den nye løsningen vil gjør søknadsprosessen lang mer 
effektiv for både søkere, komitemedlemmer og sekretariat. OXX har stått for den tekniske løsninger 
og det ferdige resultatet er et resultat av godt samarbeid mellom DNT, NKF og NF. 

 

Graderingsarbeidet 
 

Fjellsportmiljøet i DNT har i lengre tid diskutert at graderingssystemet vi bruker i DNT treffer 
ikke godt nok for våre turer. DNT Fjellsport styret satt i 2019 ned en arbeidsgruppe, for å 
starte prosessen med å utarbeide et nytt forslag til graderingssystem. Arbeidsgruppen og 
DNT fjellsport styret sendte ut et forslag på høring hos alle fjellsportgruppene i Norge, og 
fikk mange gode og konstruktive tilbakemeldinger.  
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For DNT fjellsport styret har det vært viktig at forslaget for gradering av turer kan tilpasses 
alle turer i DNT regi, fra trilleturer til og med fjellsportturer. I oktober 2020 sendt DNT 
fjellsport et ferdig forslag, videre til DNT administrasjonen for videre saksbehandling. DNT 
fjellsport styret takker for alle gode bidrag 

 

 

DNT fjellsport og breaktivitet   
 

I arbeidsplanen for 2020 heter det at vi skal jobbe med ettervekst av breinstruktører samt å bidra til 
å gjør breaktiviteten mer attraktivt. Dessverre har ikke 2020 bydd på de helt store mulighetene til å 
fremme denne typen aktivitet så derfor tar vi med oss dette inn i 2021. Noe som også er i tråd med 
NFs arbeid, der man ønsker å se på en revisjon av breutdanningen. 

 
For å løfte problemstillingen fikk likevel DNT fjellsport sikret at DNT også skal jobbe med dette 
gjennom handlingsplan for natur, kulturarv og miljø. I den nye handlingsplanen ble det vedtatt at 
DNT skal “Fremme organisert og uorganisert ferdsel på bre for å sikre at breaktivitet fortsatt står 
sentralt DNTs virksomhet og den nasjonale friluftslivstradisjonen”.  

 
 

Norsk Fjellsportforum og instruktørutdanningen 
Norsk Fjellsportforum 

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. DNTs rådgiver på fjellsport fungerer også som daglig leder i Norsk Fjellsportforum og 
NF-styrets sekretær. 

DNT fjellsport har i tillegg hatt følgende representanter i styre og komiteer:  

- Sindre Haslene-Hox (TT fjellsportgruppa), styreleder 

- Bjørn Balle (DNT fjellsport Oslo), styremedlem og representant i klatrekomiteen 

- Håvard Lium (DNT fjellsport Troms), representant i skredkomiteen 

- Stig Anton Hordvik (DNT fjellsport Bergen), representant i skredkomiteen 

- Jonny Kvistad (DNT fjellsport Oslo), representant i brekomiteen 

DNT fjellsport takker alle for den gode innsatsen styremedlemmer og komitemedlemmer har lagt 
ned i 2020.  
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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. 

DNT fjellsport er bekymret for konsekvensene pandemien gir for utdanning av instruktører. Styret 
synes tiltakene NF har gjort opp med hensyn på instruktørutdanningene er bra, og håper at disse vil 
bidra til at de negative konsekvensene blir så minimale som mulig 

For å utdanne nye instruktører kreves det instruktører på nivå 2. Det er relativt få som har denne 
kompetansen, og vi ser at det haster derfor med å få plass blant annet et metodeseminar skred det 
kommende året.  

 

 

Gjennomførte instruktørkurs 2020 
 

NF metodekurs skred 

DNT fjellsport Oslo: 22.-26.jan, Hemsedal (7 deltakere)   

DNT fjellsport Bergen: 27.feb - 1.mars, Jordalen  (5 deltakere)  

 

NF veilederkus skred 

DNT fjellsport Troms: 30.januar - 2.februar, Troms (7 deltakere) 

DNT fjellsport Oslo: 26.feb - 1.mars, Hemsedal (6 deltakere)  

 

NF instruktørkurs sportsklatring 

DNT fjellsport Bergen: 13.-14.juni, Bergen (6 deltakere) 

   

NF metodekurs klatring 

DNT fjellsport Bergen: 25.-28.juni, Bergen (4 deltakere)   
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Instruktørkursplan for 2021 
 

NF metodekurs skred 

DNT fjellsport Troms: 21.-24.jan, Tromsø  

 

NF veilederkurs skred 

DNT fjellsport Troms: 30.jan-2.feb, Tromsø   
DNT fjellsport Sunnmøre: 3.-7.mars, Sunnmøre  

 

NF isklatreinstruktørkurs 

DNT fjellsport Bergen: 20.-24.januar, Hemsedal  

 

NF veilederkurs høyfjell 

DNT fjellsport Bergen: 16.-20.juni, Uskedalen   

 

NF metodekurs bre 

DNT fjellsport Bergen: 30.juni-4.juli, Jostedalen  

 

NF instruktørseminar 

DNT fjellsport Troms: Juni, Tromsø  

 

Arbeidsutvalg og representantskap 

Faste installasjoner i fjellet  
I løpet av høsten 2020 deltok DNT fjellsport i et samarbeid med Norsk Tindeklubb, Norges 
Klatreforbund og Nortind hvor det ble utarbeidet en felles plattform for håndtering av 
problematikken rundt etablering av faste installasjoner i høyfjellet. Alle fire gruppene har 
godkjent plattformen gjennom sine styrer og dette vil bli et viktig verktøy når slike 
problemstillinger dukker opp i fremtiden. Fra DNT deltok Håkon Gammelsæter og Joacim 
Agledal. 

Sikkerhetsutvalg 

Årsmøtet i DNT vedtok å etablere et sikkerhetsutvalg som har som formål å jobbe spesifikt 
med sikkerhetsproblematikk innenfor DNT-sfæren. Mandatet er som følger:  

 



 
 

[Skriv her] 
 

‘Sikkerhetsutvalget skal drøfte saker av betydning for sikkerhetsarbeidet innen aktivitet, 
hytter og ruter i hele DNT. Utvalget skal gi råd til DNTs medlemsforeninger og være 
høringsinstans i relevante saker. 

Utvalget vil være administrasjonens og landsstyrets faglige støtte, og prosjekt/ tiltak som 
berører dette tema på nasjonalt nivå, skal forelegges utvalget for vurdering.’ 

Sikkerhetsutvalget ble ikke konstituert i 2020 grunnet pandemien, men vil starte sin jobb i 
første kvartal 2021. Fjellsportstyret er representert ved Bjørn-Ovin Wivestad. 

DNT arbeider i 2021 med å ansette en person i en 100% 3-årig prosjektlederstilling som 
rådgiver på sikkerhet. I prosjektperioden skal vedkommende blant annet jobbe med 
tematikk som er nært knyttet til DNT fjellsport sine satsningsområder, og vi tror det vil få 
stor betydning for DNT fjellsport sitt videre arbeid.  

 

Utdanningskomite    

Utdanningskomiteen har hatt ett møte i 2020, og Ola Osa Pedersen har vært DNT fjellsport 
sin representant.  

Ola Ose Pedersen er fjellsportstyrets representant i utdanningsutvalget og skal sikre 
fjellsport sine interesser ved endringer eller oppdateringer i turlederutdannelsen. Det har 
vært svært lite aktivitet i utdanningsutvalget 

 

Arbeidsgruppe, smittevern 

I april utarbeidet DNT første versjon av «Smitteverninstruks for aktivitet». I den 
sammenheng så DNT fjellsport behovet for å se nærmere på hvilke konkrete konsekvenser 
instruksen ville få for fjellsportaktiviteten. Det ble også diskutert hvordan man på best mulig 
måte fikk utnyttet det mulighetsrommet som fantes. Gruppen gav svært verdifulle innspill til 
organisasjonens smittevernarbeid og den bestod av følgende representanter: 

- Joacim Agledal (styreleder DNT fjellsport) 

- Cathrine Horn (DNT fjellsport Bergen) 

- Ole Morten Hestetun (DNT fjellsport Romsdal) 

- Paul Kristian Bugge-Asperheim (DNT fjellsport Oslo)  

- Åsmund Steen (DNT Sunnmøre) 

-  Caroline Haug (DNT fjellsport Troms).    
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Høringsinnspill og uttalelser 
 

Via Ferrata på Andersnatten   
På våren 2020 varslet SigdalAktiv planer om bygging av en Via-Ferrata opp sydstupet på 
Andersnatten. Denne typen tilrettelegging støttes ikke av DNT Fjellsport og styret utarbeidet 
innsigelse til byggesak i Sigdal i forbindelse med behandlingen om byggesøknaden. Styret 
ønsker å takke DNT fjellsport Oslo for sitt bidrag i denne saken.  I desember 2020 deltok 
Bjørn-Ovin Wivestad fra fjellsportstyret sammen med Paul Kristian Bugge-Asperheim (DNT 
fjellsport Oslo) på et fellesmøte med utbyggerne og de andre friluftsorganisasjonene for å 
diskutere planene. Konklusjonen etter møtet var at frontene er steile uten noen mulighet 
for at prosjektet blir skrinlagt fra utbyggerne sin side. 

 

HANDLINGSPLAN FOR NATUR, KULTURARV OG MILJØ 
DNT fjellsport har i 2020 kommet med innspill til handlingsplan for natur, kulturarv og miljø, 
og har blant annet fått inn to tiltak i handlingsplanen.  

• Fremme organisert og uorganisert ferdsel på bre for å sikre at breaktivitet fortsatt 
står sentralt DNTs virksomhet og den nasjonale friluftslivstradisjonen. 

• Gjennom formidling og opplæring arbeide for å bevare våre norske 
fjellsporttradisjoner." 

 

Retningslinjer for valgkomite  
DNT fjellsport vedtok i januar 2020 nye retningslinjer for valgkomitéen, som har til hensikt å 
tydeliggjøre ansvar og frister for valgkomiteen.  

 

Høringsinnspill bærekraft: 

DNT fjellsport leverte innspill til DNTs nye bærekraftstrategi som vi mener er et  
velutformet og informativt dokument. Strategien er godt forankret i DNTs visjon og 
FNs bærekraftsmål, og gir en god og systematisk gjennomgang av DNTs ambisjoner 
i bærekraftsarbeidet.   
  
DNT fjellsport understreket viktigheten å kommunisere til DNTs medlemsforeninger og 
lokalforeninger at de må bruke strategiens inndeling i kjerneområder til å finne hvilke mål 
som er mest relevant for seg, og fokusere på disse.  
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Kommunikasjon, arrangementer og samarbeid  
 
OPPFØLGING AV DE ENKELTE FJELLSPORTGRUPPENE 
Fjellsportstyret har i 2020 gjenopptatt ordningen med at alle fjellsportgrupper skal ha en fast 
kontaktperson i styret. Vi tror dette er et viktig arbeid både for å kunne forstå de ulike gruppenes 
behov og for å kunne se muligheter for samarbeid og læring av hverandre. Styremedlemmene har 
igangsatt arbeidet og vil fortsette dette i 2021. 

Administrasjonen fører også tett dialog med særlig de største foreningene og deres dedikerte 
ressurser på fjellsportarbeid. I et normalår er rådgiver mye ute på besøk hos foreningene, men 2020 
gav ikke mulighet til dette. Arbeidet vil bli gjenopptatt så snart muligheten byr seg. 

 
DNT FJELLSPORTS ÅRSMØTE 
Årsmøtet og vårsamling for DNT fjellsport var planlagt arrangert i Åndalsnes med DNT fjellsport 
Romsdalen som vertskap. Grunnet pandemien ble samlingen avlyst og erstattet med et digitalt 
årsmøte onsdag 22.april. 22 fjellsportgrupper var representert, ny rekord så vidt vi har klart å finne 
ut.  

DNTs LANDSMØTE 
Årets landsmøte var lagt til Haugesund, men også dette ble avlyst og erstattet med et digitalt 
alternativ.  

FJELLSPORTKONFERANSEN 
Fjellsportkonferansen ble også avlyst grunnet pandemien. Det ble heller ingen digital gjennomføring. 

NORSK FJELLSPORTFORUMS RÅDSMØTE 
Styret var godt representert ved NFs digitale rådsmøte. 

DIGITALE SKREDKVELDER 
Med unntak av enkelte mindre lokale initiativ ble alt av skredkvelder avlyst. DNT fjellsport jobbet 
lenge med mulige alternative digitale løsninger og tirsdag 9.mars i år kunne vi invitere til DNTs første 
heldigitale skredseminar. Kjetil Brattlien var foredragsholder og vi hadde nærmere 3.000 som fulgte 
sendingen. Vi gjentar suksessen med et nytt seminar i midten av april. 
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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 i 2019 ble landsstyremedlem Elisabeth Eide oppnevnt til styret i stiftelsen. I 
2020 er styremedlem i DNT fjellsport Thomas Skonseng valgt til å representere DNT fjellsport i 
stiftelsens styre. Eide og Skonseng, utgjør sammen med Bjørstad stiftelsens styre.  

Det ble avholdt styremøte 19. September 2020. På grunn av koronasituasjonen har avkastningen i 
fondet i 2020 vært lav, men de gode resultatene i 2019 gjør at stiftelsen har midler til utdeling. Det 
er imidlertid noe usikkerhet i markedet, og det bidrar til at styret velger en litt forsiktig tildeling. Det 
ble delt ut til sammen kr. 707 200,- fordelt på 19 foreninger.  
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Innstilling fra valgkomiteen DNT fjellsport - 
2021 
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 6 På valg. Går ut av styret, har 
sittet maks antall år. 

Endre Riber 
Sommersten 

DNT fjellsport Bergen 2 På valg. Stiller ikke til gjenvalg. 

Thomas 
Skonseng 

DNT Polarsirkelen fjellsport 3 Ikke på valg. Valgt som 
styremedlem for to år i 2020. 

Ola Ose 
Pedersen 

DNT fjellsport Sunnmøre 2 På valg. Stiller til gjenvalg. 

Bjørn Ovin 
Wivestad 

Trondhjems Turistforening 
Fjellsportgruppa 

1 Ikke på valg. Valgt som 
styremedlem for to år i 2020. 

Caroline Haug DNT fjellsport Troms 1 Ikke på valg. Valgt som 
styremedlem for to år i 2020. 
Stiller til valg som leder. 

 
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. 
 
Valgkomiteen har informert og oppfordret fjellsportgruppene til å nominere kandidater 
gjennom DNT Fjellsport sitt nyhetsbrev og ved direkte kontakt. 
 
Komiteen nominerer disse to nye medlemmene i styret (se beskrivelse nedenfor): 

• Julie Jacobi Jonstrup, Stavanger turistforening fjellsportgruppa 
• Johanne Grue Reiten, DNT fjellsport Oslo 

 

Valgkomiteens overordnede vurdering er at styret samlet sett får tilstrekkelig 
fjellsportkompetanse og organisasjonserfaring.  
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Etter en samlet vurdering innstiller valgkomiteen følgende styre for 
2021-2022: 
 
Innstilles som leder for 1 år: Caroline Haug, DNT fjellsport Troms 
 
Innstilles som styremedlem for 2 år: Ola Ose Pedersen, DNT fjellsport Sunnmøre 

Innstilles som styremedlem for 2 år: Julie Jacobi Jonstrup, Stavanger turistforening 

Fjellsporgruppa 

Innstilles som styremedlem for 2 år: Johanne Grue Reiten, DNT Fjellsport Oslo 

Ikke på valg: Thomas Skonseng, DNT Fjellsport Rana 

Ikke på valg: Bjørn Ovin Wivestad, Trondhjems Turistforening Fjellsportgruppa 
 
--- 
 
Valgkomiteen, 
 
Håvard Engen (valgt i 2020 for to år)   
Jørgen Moland (på valg) 
 
--- 
 
Om kandidatene som stiller til valg: 
 

Caroline Haug, DNT fjellsport Troms, 37 år 
Toppturentusiast, inne- og uteklatrer og over gjennomsnittet glad i å trekke på en pulk. Er 
nå inne i sitt tredje år som styreleder i DNT Fjellsport Troms. Aktiv turleder og medlem av 
turlederutvalget i Troms Turlag.  
 
«For meg er det viktig at det arbeidet styret satte i gang med i kartleggingen av aktivitet og 
kompetanse jobbes videre med, spesielt mulighetene for økt breaktivitet. Sammen med styret 
vil jeg jobbe målrettet og strukturert med den arbeidsplanen vi sammen setter for året.» 
 
Jobber som daglig leder hos Clas Ohlson.  
 
 
Julie Jacobi Jonstrup, STF fjellsportgruppa, 38 år,  
Ivrig klatrer både sommer og vinter, glad i stisykling, toppturer på ski og surfing. DNT 
vinterturleder og kursholder. Styreleder i fjellsportgruppa i STF, men går ut av styret på neste 
årsmøte. 
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«Jeg ønsker og fortsette det bra samarbeid med lokallagene og støtte de i deres jobb og bidra 
med min erfaring med høringssvar innen offentlig forvaltning til å bidra til å skrive 
høringsuttalelser for DNT fjellsport. 
 
Julie jobber som geolog hos Statsforvalteren i Rogaland. 
 
 
Johanne Grue Reiten, DNT fjellsport Oslo, 26 år 
Ivrig klatrer, stisyklist og skikjører. Jeg har hatt verv i ti år i DNT ung Oslo, DNT Oslo, 
DNTs og DNT ungs landsstyre. Styreleder i DNT ung til 2019. Klatre- og skredinstruktør. 
Aktivitetssjef i Vinjerock i fire år med ansvar for 80 frivillige og sikkerhet/HMS på alle turer 
og kurs. Medlem i DNTs sikkerhetsutvalg.  
 
«Jeg har jobba mye med miljøvett og kommunikasjon i DNT ung, og er særlig interessert i å 
se på hvordan DNT, gjennom DNT Fjellsport kan bli flinkere og «mer på ballen» når det 
kommer til å kommunisere skredkunnskap. Jeg ønsker også å bidra til at DNT Fjellsport er en 
tydeligere stemme internt i DNT og utad, når DNT uttaler seg om krevende/bratt friluftsliv og 
risiko.» 
 
Bor og studerer jus i Tromsø. 
 
 
Ola Ose Pedersen, DNT fjellsport Sunnmøre, 58 år 
Ola har vokst opp mellom fjord og fjell i Sunnørsalpene og har gjennom en årrekke ledet 
mange av de alpine turene for DNT Sunnmøre både som klatrer og skikjører.  
 
Leder av den lokal fjellsportgruppa, NF skredinstruktør og tur- og kursleder DNT. Lokalt   
jobbet mye med  rekruttering og skolering av turleder til fjellsportaktiviteter. 
 
«I fjellsporstyret har jeg hatt ansvaret for den nye graderingen av fjellsportturer og jobbet 
mest med HMS-relaterte saker og vært styrets representant i utdanningsutvalget. Jeg ønsker i 
perioden som kommer å legge mer trykk på skolering og HMS for turledere til de mer alpine 
turene, kanskje kan vi få laget en egen utdannings modul for alpin ferdsel?» 
 
Ola er utdannet ingeniør og jobber til daglig med kvalitetssikring i byggebransjen. 
 
 
 

Sak 6-20: Valg av DNT fjellsports valgkomité v/ styret 
 
DNT fjellsports valgkomite har i 2020-21 bestått av: 

• Jørgen Moland, DNT fjellsport Oslo 
• Håvard Engen, TT fjellsportgruppa 

Håvard Engen er ikke på valg. 
Jørgen Moland har stilt sin plass til disposisjon.  
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Styret i DNT fjellsport foreslår avtroppende styreleder Joacim Agledal (DNT fjellsport 
Bergen) som nytt medlem i valgkomiteen. Joacim har som styremedlem i seks år, hvorav de 
siste tre som styreleder i DNT fjellsport, opparbeidet seg et godt nettverk i fjellsportmiljøet i 
DNT, og vet hva som kreves for å sitte i fjellsportstyret. Joacim har en bachelor innen ledelse 
fra BI, og jobber til daglig som troppssersjant i Cyberforsvaret.  
Styret mener at Joacim vil være et utmerket medlem i valgkomitèen og trekker særlig frem 
det at han kjenner organisasjonen veldig godt.  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet i DNT fjellsport velger Joacim Agledal som nytt medlem i DNT fjellsports 
valgkomite. Kandidaten velges for to år. Valgkomitèen for 2021/22 vil bestå av Håvard 
Engen og Joacim Agledal. 
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