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1 Forord
Dette er den 13. utgaven av ”Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i
fjellsport”. Foruten mindre typografiske endringer, presiseringer og rettelser av feil er det gjort
følgende endringer i standarden i denne revisjonen:
Krav om kun én instruktør på metodekurs
Arrangørene kan etter denne revisjonen avholde metodekurs med kun én instruktør på nivå 2.
Antall deltakere tillatt per instruktør er ikke endret.
Klatrestigen
Assistentpraksis må gjennomføres senest sommeren tre år etter gjennomført instruktørkurs
sportsklatring (9.1.6). Kravene til å kunne ta instruktørpraksis i klatring (9.7.2) og
opptakskravene til isklatreinstruktørkurs er justert (9.10.2). Videre er isklatreinstruktørenes
arbeidsfelt noe endret (9.10.6)
Brestigen.
Her er kun utført språklige endringer og globale endringer som følge av innføring av skredstigen
i 2014. Oppdatert og revidert brestige kommer i versjon 14 av Nasjonal standard.
Skredstigen
Krav til sikkerhet ved vurdering av lokale forhold (10.1.1) er skjerpet fra faregrad 3 til faregrad 2.
Videre er anbefalte krav til kursleder på ikke-kvalifiserende kurs og minimumskrav krav til
instruktør (og assistent) på instruktørkurs presisert i kapittel 5 slik at det samsvarer med det som
fremkommer i kapittel 10. Merk at standarden heller ikke i denne utgaven skiller på kravene stilt
til instruktør og kravene stilt til en ”assistent” som deltar frivillig i tillegg til kursleder og
instruktør for å få praksis på instruktørkurs.

18. januar 2016
Jørgen Moland
(styreleder 2013-2016)

© Norsk Fjellsportforum

Nasjonal Standard

Januar 2016. Side 3

2 Innledning
2.1 Bakgrunn
Arbeidet med en Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport ble tatt
opp på slutten av 1980-tallet som en av de første oppgavene for et nystiftet Norsk
Fjellsportforum. På det tidspunktet hadde grunnleggende opplæring i brevandring og fjellklatring
allerede over 30 års tradisjon i Norge. Tradisjonene for instruktørutdanning innen fjellsport var
mindre omfattende. Instruktørene ble rekruttert via bekjente og fikk gradvis opparbeidet erfaring
i rollen som formidler. Gevinsten ved en slik praksis var rekrutteringen av personer med spesiell
tilknytning til kursstedet. De praktiserte lokal etikk, hadde ofte god lokalhistorisk innsikt,
detaljert kjennskap til terrenget og oversikt over farbare veger under ulike værforhold i området.
Mye av det som overføres fra generasjon til generasjon, bearbeides over flere år, og elementer av
det kan betegnes som "taus kunnskap". Innenfor normen om naturvennlig og sikker ferdsel har
det også vært rom for individuelle forskjeller og ulik kurspraksis. Dette mangfoldet har vært en
styrke for fjellsportmiljøet i Norge.
Interessen for fjellsport har økt, flere kursarrangører med ulik kompetanse har kommet til, og
flere ønsker seg på kurs. Det har gitt behov for retningslinjer for virksomheten, slik at kvalitet og
sikkerhet kan opprettholdes. Dette har vært det viktigste utgangspunkt for arbeidet i Norsk
Fjellsportforum med en Nasjonal standard for instruktørkompetanse og kvalifiserende kurs.
Bakgrunnen for initiativet i 1988 om å opprette Norsk Fjellsportforum var nettopp en tro på at en
samordning av virksomheten i de ulike organisasjoner som drev med instruktørutdanning, kursog opplæringsvirksomhet ville sikre god kvalitet på arrangementene. Dette vil gi arrangører
trygghet for at deres arrangementer og instruktører kvalitetsmessig er gode nok, og det vil virke
forebyggende mot ulykker.
I henhold til vedtektenes § 1 er Norsk Fjellsportforum et faglig samarbeidsforum for
kursarrangører og organisasjoner engasjert i klatring, bre- og tindesport. Forumet skal fremme
naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftstradisjoner. Arbeidet med å utvikle
instruktør- og kursstandarder handler om å ta vare på det som ligger nedfelt i gode
fjellsporttradisjoner i Norge, og å møte utviklingen åpent og kritisk. Siktemålet er at mangfoldet
og den tause kunnskapen ikke går tapt når standarden utvikler seg.
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2.2 Om innholdet
Norsk Fjellsportforums Nasjonal standard faller i to hoveddeler. Den første delen (kap. 4-6)
angir krav til arrangører og til instruktørkompetanse på fjellsportarrangementer.
Standardens kapittel 4 omfatter de krav som stilles til arrangører for å kunne tilby kvalifiserende
instruktørkurs og godkjenne egne instruktører. I kapittel 5 følger først kompetansekravene til
instruktørene, deretter krav til kompetanse ved ulike typer arrangementer.
Kapittel 6 angir hvordan godkjenningen av de ulike kategoriene av instruktører skal skje.
Godkjenningen av instruktører er i stor grad lagt til de enkelte kursarrangører. Norsk
Fjellsportforum stiller derfor krav til kursarrangørene om detaljert dokumentasjon av
kursopplegg og utvalgsordninger. Standarden gir kriterier for godkjenning av instruktører som
kursarrangørene må rette seg etter. Disse inneholder et sett av kvalifiserende kurs, opptakskrav
og praksiskrav.
Den andre delen av Nasjonal standard (kap. 7-10) inneholder detaljerte beskrivelser av innholdet
i de kvalifiserende kursene som instruktørene må gjennom. Alle kursbeskrivelsene inneholder
retningslinjer for kursenes formål, opptakskrav, gjennomføring og innhold (temalister), vurdering
av kandidatene, samt arbeidsfelt.

2.3 Praktisering av Nasjonal standard
Norsk Fjellsportforums arbeid reguleres av forumets vedtekter. Styret er ansvarlig for utvikling
og praktisering av Nasjonal standard, mens rådsmøtet fastsetter medlemsavgiften og ellers er
rådgivende overfor styret. Det praktiske arbeidet utføres av styre og sekretariat. Det er viktig å
understreke at Norsk Fjellsportforum bare har rådgivende myndighet overfor medlemsorganisasjonene. Dersom medlemsorganisasjonene ønsker å bruke Norsk Fjellsportforums navn
eller logo i forbindelse med sin virksomhet, må imidlertid retningslinjene følges. Ved misbruk
kan NF-styret gi muntlig eller skriftlig advarsel, eller organisasjonen vil kunne miste
arrangørgodkjenningen eller ekskluderes fra Norsk Fjellsportforum.
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2.4 Forholdet til andre standarder
I tillegg til Nasjonal standard vil flere offentlige og internasjonale standarder m.m. berøre NFarrangører og arrangementer i fjellsport.
Fjellsportarrangementer regnes som forbrukertjenester som omfattes av lov om produktkontroll,
som pålegger arrangøren en generell plikt til aktsomhet, informasjon, kunnskap og
skadeforebyggende tiltak. Lovens §3 sier blant annet: ”Den som eier eller leder virksomhet som
tilbyr forbrukertjenester, eller utfører arbeid i slik virksomhet, skal vise aktsomhet og treffe
rimelige tiltak for å forebygge at forbrukertjenesten medfører helseskade. Den som eier eller
leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester, plikter også å skaffe seg slik kunnskap som er
nødvendig for å kunne vurdere faren for helseskade.”
Den europeiske standardiseringskomiteen CEN utgir tekniske industristandarder som bl.a. danner
grunnlaget for CE-normeringen og for korresponderende nasjonale standarder. I Norge blir disse
fastsatt av Standard Norge. I alt 15 norske standarder gjelder for ulike typer klatreutstyr.
Nasjonal standard står internasjonalt i et forhold til de anbefalingene for kvalifisering av
frivillige klatre- og fjellsportinstruktører som er utgitt av UIAA, det internasjonale forbundet av
fjellsportorganisasjoner.
Norges klatreforbund er medlem av UIAA, og har fått NF
klatreinstruktør 1 godkjent som likeverdig med UIAA ”Rock Climbing Instructor”. Foreløpig
gjelder dette bare for utdanning etter NKFs kursmal og pensum, men både NKF og NF ønsker å
arbeide for at UIAA-godkjenningen skal kunne komme alle NF klatreinstruktør 1 til gode. Målet
er at en klatreinstruktør 1 etter Nasjonal standard skal kunne godkjennes som UIAA ”Rock
Climbing Instructor” uansett hvilken NF-arrangør som har stått for utdanningen.

2.4.1 Forholdet mellom nasjonal standard og Det internasjonale forbundet
for profesjonelle tindevegledere
Det internasjonale forbundet for profesjonelle tindevegledere (UIAGM/IFMGA/IVBV),
organiserer og fastsetter krav til kvalifisering av profesjonelle høgfjellsførere/tindevegledere.
Denne kvalifiseringen er mer omfattende enn de kursene som inngår i NFs nasjonal standard.
Godkjenning som tindevegleder kvalifiserer for og gir rettigheter til høgfjellsføring og
tindevegledningsarbeid i mer enn tjue land. I Norge er det Norske Tindevegledere (NORTIND)
som representerer IFMGA og som står for kvalifisering og godkjenning av tindevegledere.
Godkjente tindevegledere gis samme arbeidsfelt som fjellkursleder i nasjonal standard, samt
kvalifiserer som skredinstruktør 2. NORTIND-medlemmer under kvalifisering (MUK) med
godkjente kurs for relevante arbeidsfelt og relevant praksis i hver disiplin, samt
tindeveglederaspiranter gis samme arbeidsfelt som skredinstruktør, breinstruktør og
klatreinstruktør høyfjell på nivå 1, men kan i tillegg drive høgfjellsføring.
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3 Begreper og definisjoner
Alpin kvalifisering

Skredinstruktørkvalifisering innrettet mot utfordrende (alpint)
skredterreng.

Arrangør

Virksomhet som driver kurs, turer eller føring. Arrangør vil her
brukes om virksomheter som driver fjellsportarrangementer og som
er medlem med arrangørgodkjenning i NF.

Breinstruktør 1

Breinstruktør som er godkjent til å instruere på ikke-kvalifiserende
brekurs.

Brefører

Det samme som breinstruktør 1.

Breinstruktør 2

Breinstruktør som er godkjent til å være kursleder på alle
kvalifiserende kurs på bre.

Fjellkursleder

Instruktør som er godkjent på alle nivåer, og som kan lede alle kurs
som inngår i denne standarden, bortsett fra skredkurs.

Fjellsport

Ferdsel på bre, ski- eller klatrefjell.

Fjellsportarrangement

Kurs, tur eller føring på bre, ski- eller klatrefjell som tilbys
offentlig.

Føring

Ledelse av tur der (noen av) deltakerne ikke har gjennomgått
nybegynnerkurs eller har tilsvarende kompetanse, i den aktivitet
som turen krever.

Instruktør

Fellesbenevnelse for breinstruktør 1 og 2, klatreinstruktør 1 og 2,
skredinstruktør 1 og 2 samt fjellkursleder.

Instruktørassistent (bre) Kandidat som har gjennomført metodekurs bre og virker som
assistent sammen med en godkjent breinstruktør.
Instruktørassistent (klatring)
Kandidat som har gjennomført metodekurs klatring og
virker som assistent sammen med en godkjent klatreinstruktør.
Instruktørassistent (skred)
Kandidat som har gjennomført metodekurs skred og virker
som assistent sammen med en godkjent skredinstruktør.
Instruktørkurs

Samlebetegnelse på kurs som fører fram til instruktørgodkjenning.

Isklatreinstruktør

Klatreinstruktør 1 eller 2 som har bestått isklatreinstruktørkurs som
tilleggsutdanning.

Klatreinstruktør 1 lavland
Klatreinstruktør som er godkjent til å instruere på ikkekvalifiserende klatrekurs i lavlandet.
Klatreinstruktør 1 høyfjell
Klatreinstruktør som er godkjent til å instruere på ikkekvalifiserende klatrekurs i alle typer terreng.
Klatreinstruktør 2 sport Klatreinstruktør som er godkjent til å være kursleder på
instruktørkurs sportsklatring.
Klatreinstruktør 2 høyfjell
Klatreinstruktør som er godkjent til å være kursleder på
kvalifiserende kurs på klatrefjell i alle typer terreng.
Klatreinstruktør 1 sport Klatreinstruktør som er godkjent til å instruere på ikkekvalifiserende klatrekurs på ruter begrenset til ½ taulengde og
sikret med borebolter.
Kursleder
© Norsk Fjellsportforum
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Kvalifiserende kurs

Kurs som kompetansestandarden krever at en person har før han /
hun kan godkjennes med en bestemt kompetanse.

Loggbok

Bok eller perm hvor kandidater samler vurderingsskjema fra NFutdannelsen, samt fører logg over andre relevante kurs,
instruktørpraksis, praksis fra føring samt turer som kan ha
relevans.

Naturvennlig ferdsel

Ferdsel som tar hensyn til og viser respekt for natur – fra reisemåte
til valg og bruk av utrustning og vektlegging av sporløs ferdsel.

NF

Forkorting for Norsk fjellsportforum.

Nordisk kvalifisering

Skredinstruktørkvalifisering
skredterreng.

Skredinstruktør 1

Skredinstruktør som er godkjent til å instruere på ikkekvalifiserende skredkurs.

Skredinstruktør 2

Skredinstruktør som er godkjent til å være kursleder på alle
kvalifiserende skredkurs.

Turleder

Instruktør som har ansvar for gjennomføringen av en tur.
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4 Godkjenning av NF-arrangører
4.1 Generelt
For å kunne benytte Norsk fjellsportforums navn og logo, eller for å arrangere kvalifiserende kurs
for NF-instruktører, må arrangører godkjennes av NF. Arrangørgodkjenning kan gjøres på to
nivåer, der arrangørnivå 1 (grunnkursnivå) gir godkjenning til å kunne benytte NFs navn og logo
i markedsføringen av fjellsportarrangementer på grunnkursnivå. Arrangørnivå 2
(instruktørkursnivå) gir godkjenning til arrangører som skal stå for gjennomføring av NFs
kvalifiserende kurs og seminarer (instruktørkursene).
En arrangør kan søke om godkjenning innen alle disipliner (bre, klatring og skred), eller bare
innen en eller to på hvert godkjenningsnivå. Ny søknad må sendes til NF og godkjennes dersom
arrangøren ønsker NF-godkjenning for flere disipliner enn opprinnelig godkjenning gjelder for.
Bare arrangører som er medlemmer av NF og godkjent på nivå 2, kan utdanne og godkjenne
instruktører i henhold til NFs krav. Arrangører av bre-, klatre- og skredinstruktørkurs er ansvarlig
for at kandidater fra egne kurs får tilbud om foreskrevet praksis innen rimelig tid etter
gjennomført kurs. Arrangører av kvalifiserende kurs skal umiddelbart etter godkjenning av nye
instruktører sende oversikt over disse til NF for registrering i NFs instruktørregister.
NFs arrangørgodkjenning kan trekkes tilbake umiddelbart hvis arrangøren bryter NFs regler for
godkjenning. Tillatelsen til å godkjenne instruktører kan trekkes tilbake med ett års varsel, hvis
NF finner grunn til å endre standarden, innføre nye krav eller pga andre forhold gjør dette
nødvendig.

4.2 Dokumentasjon
Søknader om godkjenning som arrangør skal skje på NFs søknadsskjema. Krav til arrangører på
ulike nivå og dokumentasjon som skal framlegges i forbindelse med søknaden er gitt under.
Søknader om arrangørgodkjenning kan ikke behandles før søker er meldt inn i NF og har betalt
medlemsavgiften.
4.2.1 Godkjenning som fjellsportarrangør (arrangørnivå 1)
Følgende krav/dokumentasjon må gis i forbindelse med søknaden:
Ø Arrangør må være betalende medlem av NF.
Ø Beskrivelse av arrangøren/organisasjonen, herunder adresser, telefonnummer og epost.
Ø Navn, adresse, telefonnummer og epost på en faglig ansvarlig. Faglig ansvarlig må ha
minimum 15 dagers instruktørerfaring fra grunnkurs.
Ø Kursopplegg (detaljerte dagsplaner) for grunnkurs, som må være i tråd med NFs
formålsparagraf.
Ø Liste med navn på aktuelle instruktører og kursledere med erfaring og godkjenningsnivå.
Ø Arrangør forplikter seg til å benytte kun NF godkjente instruktører og kursledere,
Ø Arrangør forplikter seg til å følge NFs regelverk for øvrig.
Ø Rutiner for oppfølging av ulykker og nestenulykker og rapportering av slike skal
dokumenteres.
Ø Arrangør må drive i samsvar med produktkontrollovens krav til tilbydere av
forbrukertjenester og ha et opplegg for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) som
tilfredsstiller minimumskravene i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk
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helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter). Beskrivelse av rutiner for
kvalitetssikring, internkontroll og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid legges ved søknaden.
4.2.2 Godkjenning som arrangør av kvalifiserende kurs (arrangørnivå 2)
NF-arrangører av kvalifiserende kurs er gitt et stort ansvar, i det godkjenning av instruktører er
delegert til disse. Det stilles derfor strengere krav til godkjenning av disse arrangørene, og
søknad om godkjenning på nivå 2 må i tillegg til kravene for nivå 1 inneholde følgende:
Ø Navn, adresse, telefonnummer og e-post på en faglig ansvarlig. Faglig ansvarlig må
minimum ha godkjenning som breinstruktør 2, klatreinstruktør 2 høyfjell, skredinstruktør
2 eller fjellkursleder (avhengig av hvilken disiplin det søkes for).
Ø Kursopplegg (detaljerte dagsplaner) for instruktørkurs, som må være i tråd med NFs
formålsparagraf.
Ø Dokumenterte rutiner for opptak til instruktørkurs.
4.2.3 Annet
Søkes det om godkjenning innen flere disipliner (bre, klatring, skred), kan arrangøren ha en
faglig ansvarlig for hver av disiplinene det søkes for. De faglig ansvarlige er NFs
kontaktpersoner hos arrangøren når det gjelder faglige spørsmål. Endring av faglig ansvarlige
skal meldes til NF. Arrangørene kan samarbeide om utvikling av kursopplegg og arrangering av
kurs. Imidlertid skal bare én av arrangørene være faglig ansvarlig overfor NF. Dokumentasjon av
kursopplegg, materiell o.l. behandles av NF som arrangørens eiendom, og skal kun benyttes i
forbindelse med saksbehandlingen i NF.
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4.3 Annullering av kurs og godkjenning
NF kan i ettertid annullere godkjenning av kvalifiserende kurs hvis kurset ikke er i henhold til
NFs formelle krav, dvs. hvis:
Ø instruktørene ikke har (gyldig) godkjenning iht. NFs kompetansestandard,
Ø det er for mange deltakere pr instruktør iht. NFs regler,
Ø det er for få instruktører på kurset iht. NFs regler,
Ø kurset ikke har lang nok varighet,
Ø kurset ikke gjennomføres iht. NFs formålsparagraf.
NF kan i ettertid annullere arrangørens godkjenning av en instruktør hvis godkjenningen ikke er i
henhold til NFs formelle krav. Dette gjelder i tilfeller der:
Ø instruktøren ikke har gjennomgått de nødvendige kvalifiserende kurs, eller ikke er
godkjent, eller kursrapport fra kvalifiserende kurs ikke foreligger,
Ø instruktøren er for ung, eller ikke har lang nok erfaring iht. NFs regler,
Ø instruktøren ikke har gjennomført instruksjonspraksis før veilederkurset,
Ø godkjenningen ikke er i henhold til kravet om varighet,
Ø godkjenningen ikke er gjennomført av en godkjent NF-instruktør med den nødvendige
kompetanse.
Enhver kan klage til NF på kvalifiserende kurs eller godkjenninger som sies å være iht NFs
kompetansestandard. NF kan også sette i gang granskning på eget initiativ.

4.4 Kurs og arrangementer
NF-godkjente arrangører forplikter seg til å holde alle sine kurs innen klatring, breferdsel og
skred i henhold produktkontrollovens krav til tilbydere av forbrukertjenester og i samsvar med
kravene som er gitt i Nasjonal standard. For alle typer kurs i klatring og breferdsel skal det bare
brukes instruktører som er godkjent etter Nasjonal standard. Alle typer arrangementer skal ha en
ansvarlig kurs- eller arrangementsleder. Det er arrangørens ansvar å sikre at det til enhver tid er
tilstrekkelig kompetent personale til stede til å ivareta deltakernes sikkerhet og å håndtere enhver
uønsket situasjon som måtte oppstå.
Kravene til instruktørenes og ledernes kompetanse ved ulike arrangementer er gitt i standardens
kap. 5.3.

4.5 Rapportering
NF arrangører skal hvert år sende inn ferdig utfylt "rapporteringsskjema for arrangører i
fjellsport". Skjemaet finnes som vedlegg til standarden. En oversikt over hvilke arrangører som
har tillatelse til å godkjenne instruktører i henhold til NFs kompetansestandard skal til enhver tid
ligge tilgjengelig på Norsk fjellsportforums nettsider.
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5 NF kompetansestandard
5.1 Innledning
5.1.1 Om kompetansestandarden
Kompetansestandarden angir de kompetansekravene som instruktører og ledere må tilfredsstille
for at en arrangør skal kunne bruke Norsk fjellsportforums navn, logo og kompetansenivåer ved
godkjenning av instruktører og markedsføring av fjellsportarrangementer.
5.1.2 Begrensninger
Kompetansestandarden omfatter ikke kompetanse for instruksjon og ledelse når det gjelder
konkurranseklatring og inneklatring, skikjøring, ferdsel i grotter, juving, vannsport og luftsport i
fjellet. Kompetansestandarden omfatter ikke spesialkompetanse som kan være nødvendig på
spesielle arrangementer eller ved standard arrangementer for spesielle grupper, f.eks. barn. I slike
tilfeller må arrangøren selv vurdere krav til spesialkompetanse og sørge for at instruktørene
oppfyller disse.
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5.1.3 Kompetansenivåer
Flytskjemaene viser kvalifiseringsvegene for de ulike nivåene.

Kvalifiseringsvei

Kvalifiseringsvei

Breinstruktør 1

Breinstruktør 2

Godkjent
breinstruktør
1?

Tilfredsstiller
opptakskrav?
NF

JA
JA

4 dagers
metodekurs

6 dagers
assistentpraksis

20 timers
instruktørseminar

3 dagers
grunnkurs skred

DELTATT

Nok
erfaring som
instruktør?

3 dagers
metodeseminar
bre

JA

BESTÅTT

8 dager som
medinstruktør på
instruktørkurs
BESTÅTT

GJENNOMFØRT NF

Nok
egenerfaring?

4 dagers
veilederkurs

NF
BESTÅTT

JA

Breinstruktør 2

Breinstruktør 1
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Kvalifiseringsvei

Kvalifiseringsvei

Klatreinstruktør 1

Klatreinstruktør 1 sport

lavland/høyfjell

Tilfredsstiller
opptakskrav?

Tilfredsstiller
opptakskrav?

NF

NF
JA

JA

3 dager og 1 kveld
instruktørkurs
sportsklatring

JA +++

4 dagers
metodekurs
Direkte
opptak

BESTÅTT

6 dagers
assistentpraksis

2 dagers
assistentpraksis

NEI

BESTÅTT

Tilfredsstiller
fjellerfaring?

JA

NF
4 dagers
veilederkurs
lavland

Klatreinstruktør 1 sport

4 dagers
veilederkurs
høyfjell

BESTÅTT
Klatreinstruktør 1
lavland
BESTÅTT

Tilfredsstiller
fjellerfaring?

JA
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Kvalifiseringsvei

Kvalifiseringsvei

Klatreinstruktør 2 sport

Klatreinstruktør 2 høyfjell

Godkjent
klatreinstruktør
sport el. 1?

Godkjent
klatreinstruktør
1 høyfjell?

JA

JA

Nok
erfaring som
instruktør?

20 timers
instruktørseminar

Nok
erfaring som
instruktør?

3 dagers
metodeseminar
klatring

JA

DELTATT

JA

BESTÅTT

Medinstruktør på
2 instruktørkurs
sportsklatring

8 dager som
medinstruktør på
instruktørkurs

BESTÅTT

BESTÅTT

Nok
egenerfaring?

Nok
egenerfaring?

NF

NF

JA

JA

Klatreinstruktør 2

Klatreinstruktør 2

sport

høyfjell
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Kvalifiseringsvei

Kvalifiseringsvei

Skredinstruktør 1

Skredinstruktør 2

alpint/nordisk

alpint/nordisk

Godkjent
skredinstruktør
1?

Tilfredsstiller
opptakskrav?
NF

JA
JA

4 dagers
metodekurs

20 timers
instruktørseminar

Nok
erfaring som
instruktør?

3 dagers
metodeseminar
skred

DELTATT

JA

BESTÅTT

8 dager som
medinstruktør på
instruktørkurs

6 dagers
assistentpraksis

BESTÅTT
GJENNOMFØRT NF

Nok
egenerfaring?

4 dagers
veilederkurs

NF
BESTÅTT

JA

Skredinstruktør 1

Skredinstruktør 2

alpint eller nordisk

alpint eller nordisk

© Norsk Fjellsportforum

Nasjonal Standard

Januar 2016. Side 16

5.2 Kompetansekrav til instruktører
5.2.1 Breinstruktørstigen.
Opptak til utdanning.
Opptakskravene går fram av beskrivelsen for de enkelte kursene som inngår i stigen, se
standardens kapittel 8.
Instruktørassistent (bre)
Instruktørassistent bre er en midlertidig status for kandidater under utdanning til breinstruktør 1.
Instruktørassistent (bre) skal ha gjennomført metodekurs bre med skriftlig evaluering i loggboka.
Breinstruktør 1 (brefører)
Instruktøren skal beherske de tema som inngår i metodekurs bre og veilederkurs bre, og skal
kunne veglede i disse. Instruktøren skal tilfredsstille følgende krav til kompetanse:
Ø gjennomført metodekurs bre,
Ø godkjent assistentpraksis (minimum 6 dager)
Ø bestått veilederkurs bre,
Ø gjennomført førstehjelpskurs i løpet av siste tre år, minimum tilsvarende Norsk
Førstehjelpsråds ”norsk grunnkurs i førstehjelp”.
Breinstruktør 2
Instruktøren skal ha solid erfaring fra egen aktivitet og instruksjon på bre, skal beherske de tema
som inngår i rednings- og metodeseminar bre, samt være fortrolig med tema som inngår i
instruktørseminar. I tillegg kommer følgende krav til kompetanse:
Ø godkjent breinstruktør 1,
Ø vært instruktør på to breinstruktørkurs (metodekurs og/eller veilederkurs),
Ø anbefaling fra ansvarlig kursleder på disse kursene,
Ø vedvarende egenaktivitet på bre og i alpine områder de siste 3 år, aktiviteten på bre må
tilsvare minst 10 dager i året, og skal være i forskjellige områder og under forskjellige
værforhold, herunder vinterforhold, og må innbefatte breturer på snø og på is, samt
klatring på is.
Ø kompetanse innen sikring på fjell som kreves for å undervise i emnet på instruktørkurs
bre,
Ø deltatt på metodeseminar bre, med anbefaling,
Ø deltatt på instruktørseminar,
Ø gjennomført kurs som minimum tilsvarer grunnkurs skred.
Ø de tre anbefalingene fra instruktørkurspraksisene og metodeseminar skal være fra minst to
forskjellige kursledere. Dersom søker har fått tilbakemelding på sine anbefalinger om
ferdigheter som må forbedres, skal dette dokumenteres særskilt.
For å bli godkjent, må kandidatene godtgjøre pedagogisk innsikt og høy metodisk og
sikkerhetsmessig standard, samt inneha kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel.
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5.2.2 Klatreinstruktørstigen.
Opptak til utdanning.
Opptakskravene går fram av beskrivelsen for de enkelte kursene som inngår i stigen, se
standardens kapittel 9.
Klatreinstruktør 1 sport
Instruktøren skal beherske de tema som inngår i instruktørkurs sportsklatring, og skal kunne
veilede i disse. I tillegg skal instruktøren tilfredsstille følgende krav til kompetanse.
Ø bestått instruktørkurs sportsklatring (9.1 i standarden)
Ø assistentpraksis med anbefaling fra kursleder (9.1.6),
Ø godkjenning fra instruktørkurs og anbefaling fra praksiskurs skal være gitt av to
forskjellige kursledere dersom instruktørkurset bare hadde en instruktør.
Instruktørassistent (klatring)
Instruktørassistent (klatring) er en midlertidig status for kandidater under utdanning til
klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell. Instruktørassistent (klatring) skal ha gjennomført metodekurs
klatring (9.2), med skriftlig evaluering i loggboka
Klatreinstruktør 1 lavland
Instruktøren skal beherske de tema som inngår i metodekurs klatring og veilederkurs lavland, og
skal kunne veilede i disse. I tillegg skal instruktøren tilfredsstille følgende krav til kompetanse.
Ø gjennomført metodekurs klatring (9.2)
Ø godkjent assistentpraksis (9.4),
Ø bestått veilederkurs lavland (9.5, lavlandspensum),
Ø gjennomført førstehjelpskurs i løpet av siste tre år, minimum tilsvarende Norsk
førstehjelpsråds ”norsk grunnkurs i førstehjelp”.
Klatreinstruktør 1 høyfjell
Instruktøren skal beherske de tema som inngår i metodekurs klatring og veilederkurs høyfjell, og
skal kunne veilede i disse. I tillegg skal instruktøren tilfredsstille følgende krav til kompetanse.
Ø gjennomført førstehjelpskurs i løpet av siste tre år, minimum tilsvarende Norsk
førstehjelpsråds ”norsk grunnkurs i førstehjelp”.
Ø gjennomført metodekurs klatring (9.2)
Ø godkjent assistentpraksis (9.4), og
enten:
Ø bestått veilederkurs høyfjell (9.5, høyfjellspensum),
eller:
Ø bestått veilederkurs lavland fulgt av opparbeidet egenerfaring fra høyfjellsklatring, fulgt
av to dagers assistentpraksis på klatrekurs i høyfjellet med anbefaling fra kursleder (9.5.7)
NF-styret eller fagkomité med ansvar delegert fra styret kan utvise skjønn ved godkjenningen til
klatreinstruktør 1 høyfjell dersom det ikke har latt seg gjøre å gjennomføre de kvalifiserende
kursene, assistentpraksis i høyfjellet og opparbeiding av egenerfaring i foreskrevet rekkefølge.
Ved skjønnet skal det legges vekt på om kandidaten samlet sett har tilstrekkelig
erfaringsgrunnlag fra høyfjellet (jf. 9.5.3) og på kursleders eller praksisveileders vurdering av
kandidatens arbeid ved assistentpraksis og/eller kvalifiserende kurs i høyfjellsterreng.
Klatreinstruktør 2 sport
Instruktøren skal ha solid erfaring fra egen aktivitet og instruksjon i klatring, skal være fortrolig
med de tema som inngår i instruktørseminar. I tillegg kommer følgende krav til kompetanse:
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Ø godkjent klatreinstruktør 1 sport eller klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell
Ø minst 20 dagers instruktørerfaring fra sportsklatrekurs over en periode på minst to år,
herav minst 5 dager som kursleder,
Ø vært medinstruktør på to instruktørkurs sportsklatring, med anbefaling fra kursleder,
Ø deltatt på instruktørseminar,
Ø vedvarende egenaktivitet på klatrefjell de siste 3 år. Aktiviteten bør tilsvare mer enn 50
taulengder pr år i flere ulike områder, og bør demonstrere stabil klatring på minst grad 6
på første blikk på boreboltsikret sportsklatring,
Ø tilstrekkelig erfaring fra naturlig sikret klatring til sikkert og metodisk å kunne lede grad 5
på naturlige sikringer på ukjent klippe,
Ø godkjenning som klatreinstruktør 1 sport og anbefalingene fra instruktørkurspraksisen
skal være gitt av minst to forskjellige kursledere. Dersom søker har fått tilbakemelding på
sine anbefalinger om ferdigheter som må forbedres, skal dette dokumenteres særskilt.
For å bli godkjent, må kandidatene godtgjøre pedagogisk innsikt og høy metodisk og
sikkerhetsmessig standard, samt inneha kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel.
Klatreinstruktør 2 høyfjell
Instruktøren skal ha solid erfaring fra egen aktivitet og instruksjon i klatring, skal beherske de
tema som inngår i metodeseminar klatring, samt være fortrolig med de tema som inngår i
instruktørseminar. I tillegg kommer følgende krav til kompetanse:
Ø godkjent klatreinstruktør 1 høyfjell,
Ø instruktørerfaring fra ett veilederkurs og ett metodekurs, hvorav metodekurset kan
erstattes med to instruktørkurs sportsklatring.
Ø anbefaling fra kursleder på disse kursene,
Ø bestått metodeseminar klatring
Ø deltatt på instruktørseminar,
Ø vedvarende egenaktivitet på klatrefjell de siste 3 år. Aktiviteten bør tilsvare mer enn 50
taulengder pr år, og bør innbefatte en betydelig andel naturlig sikret klatring og
flertaulengders ruter. Det kreves også klatring på ruter av grad 6 eller over, samt klatring i
høyfjellet og klatring under vinterforhold.
Ø gjennomført kurs som minimum tilsvarer grunnkurs skred.
Ø de tre anbefalingene fra instruktørkurspraksisene og metodeseminar skal være fra minst to
forskjellige kursledere. Dersom søker har fått tilbakemelding på sine anbefalinger om
ferdigheter som må forbedres, skal dette dokumenteres særskilt.
For å bli godkjent, må kandidatene godtgjøre pedagogisk innsikt og høy metodisk og
sikkerhetsmessig standard, samt inneha kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel.

5.2.3 Skredinstruktørstigen.
Opptak til utdanning.
Opptakskravene går fram av beskrivelsen for de enkelte kursene som inngår i stigen, se
standardens kapittel 10. Kravene er avhengige av hvilken terrengtype kandidaten søker
godkjenning for.
Instruktørassistent (skred)
Instruktørassistent skred er en midlertidig status for kandidater under utdanning til
skredinstruktør 1. Instruktørassistenten skal ha gjennomført metodekurs skred med skriftlig
evaluering i loggboka. Instruktørassistent skred kan fungere som gruppeleder på fagsamling
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skred og som medinstruktør på dagskurs skred i enkelt skredterreng (nordisk tradisjon) hvis det
går fram av evalueringen at vedkommende er skikket til dette.
Skredstruktør 1
Instruktøren skal beherske de tema som inngår i metodekurs skred og veilederkurs skred, og skal
kunne veilede i alle disse temaene. Instruktøren skal tilfredsstille følgende krav til kompetanse:
Ø gjennomført metodekurs skred (10.2),
Ø godkjent assistentpraksis (10.3)
Ø bestått veilederkurs skred (10.4)
Ø Deltatt på førstehjelpskurs i løpet av siste tre år, minimum tilsvarende Norsk
Førstehjelpsråds ”norsk grunnkurs i førstehjelp”.
Styret i NF ved skredkomiteen kan etter søknad godkjenne instruktører basert på annen
skredfaglig utdanning og praksis..
Skredinstruktør 2
Instruktøren skal ha solid erfaring fra egen skredrelevant aktivitet og instruksjon på skredkurs,
skal beherske de tema som inngår i metodeseminar skred, samt være fortrolig med tema som
inngår i instruktørseminar. I tillegg kommer følgende krav til kompetanse:
Ø Godkjent skredinstruktør 1,
Ø Vært medinstruktør på minst to skredinstruktørkurs (metodekurs og/eller veilederkurs),
Ø Anbefaling fra ansvarlig kursleder på disse kursene,
Ø Vedvarende egenaktivitet i skredrelevant vinterfjell de siste 3 år. Aktiviteten må tilsvare
minst 10 dager per år, og skal være i forskjellige områder og under forskjellige
værforhold.
Ø Bestått metodeseminar skred,
Ø Deltatt på instruktørseminar,
Ø Ha kjennskap til både bre- og klatreinstruktørstigen.
De tre anbefalingene fra instruktørkurspraksisene og metodeseminar skred skal være fra minst to
forskjellige kursledere. Dersom søker har fått tilbakemelding på sine anbefalinger om ferdigheter
som må forbedres, skal dette dokumenteres særskilt.
For å bli godkjent, må kandidatene godtgjøre pedagogisk innsikt og høy metodisk og
sikkerhetsmessig standard, samt inneha kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel.
5.2.4 Fjellkursleder
En fjellkursleder skal kunne instruere på bre, i klippeklatring og i fjellklatring under alle forhold,
og skal beherske de tema som inngår i de kvalifiserende kursene i breinstruktørstigen og
klatreinstruktørstigen. Fjellkurslederen skal tilfredsstille følgende kompetansekrav:
Ø godkjent som enten breinstruktør 2 eller klatreinstruktør 2 høyfjell,
Ø ha gjennomgått alle øvrige kvalifiserende kurs og seminarer i kapittel 8 og 9 i denne
standarden, med unntak av instruktørkurs sportsklatring og isklatreinstruktørkurs,
Ø opprettholdt egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravene til godkjenning som
breinstruktør 2 og klatreinstruktør 2 høyfjell,
Ø gjennomført kurs som minimum tilsvarer grunnkurs skred,
Ø solid erfaring fra ferdsel i alpint vinterfjell.
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5.3 Kompetansekrav ved arrangementer
Følgende oversikt viser hvilken kompetanse som kreves av instruktører og ledere ved ulike
arrangementer for at arrangementene skal tilfredsstille kravene i Nasjonal standard. Arrangøren
skal påse at alle instruktører har nødvendig kompetanse for alle kurs og andre aktiviteter som
avholdes. Arrangøren må forsikre seg om at instruktørene har tilstrekkelig erfaring fra samme
type terreng og forhold som kursene og aktivitetene avholdes i.
5.3.1 Breføring
For føring på alle typer bre kreves godkjenning som breinstruktør 1. Dette innbefatter snødekt
bre, blåis og turer i høyfjellet som ikke innbefatter klatring. For å føre under forhold der det kan
oppstå skredfare, kreves grunnkurs skred.
En instruktørassistent (bre) kan gå som assistent sammen med godkjent brefører, og kan føre eget
taulag i umiddelbar nærhet av en brefører, og etter spesiell opplæring også føre eget taulag på
faste ruter i blåis med anviste sikringer.
5.3.2 Ikke-kvalifiserende brekurs
Instruktører på grunnkurs og videregående kurs på bre skal ha godkjenning som breinstruktør 1.
Arrangøren vurderer når en breinstruktør 1 har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke
som kursleder. Minst tre ukers instruktørpraksis er anbefalt.
5.3.3 Breinstruktørkurs
Kursleder på metodekurs bre, veilederkurs bre samt metodeseminar bre skal ha godkjenning som
breinstruktør 2. Instruktører på disse arrangementene skal ha kompetanse som breinstruktør 1
med minst to ukers praksis som kursleder på ikke-kvalifiserende brekurs, eller høyere.
5.3.4 Enkle klatrearrangementer
Enkle arrangementer med organisert aktivitet som ikke har preg av kurs, eksempelvis topptauing
og rappellering på sportsklatrefelt som er sikret med borebolter, skal ha en faglig ansvarlig leder
med instruktørgodkjenning på relevant nivå, klatreinstruktør 1 sport eller klatreinstruktør 1
lavland. Assisterende personale som ikke skal klatre selv, men bare bistå med sikring på topptau
og liknende, skal ha dokumenterbare sikringsferdigheter, eksempelvis Sikringskort.
5.3.5 Sportsklatrekurs
Instruktører på sportsklatrekurs hvor klatringen er begrenset til ½ taulengde med nedfiring fra
snufeste, og hvor all klatring er sikret med borebolter (faste forankringer), skal ha godkjenning
som klatreinstruktør 1 sport eller høyere. Arrangøren vurderer når en klatreinstruktør 1 sport har
tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke som kursleder på slike klatrekurs. Minst 10 dagers
instruksjonspraksis er anbefalt.
5.3.6 Ikke-kvalifiserende klatrekurs
Instruktører på alle klatrekurs og kameratredningskurs på naturlige sikringer i lavlandet, samt
boreboltsikret klatring over flere taulengder, skal ha godkjenning som klatreinstruktør 1 lavland
eller høyere. Instruktører på alle klatrekurs i høyfjellet (se avsnitt 9.5.1) skal ha godkjenning som
klatreinstruktør 1 høyfjell eller høyere.
Arrangøren vurderer når en klatreinstruktør 1 lavland eller høyfjell har tilstrekkelig erfaring som
instruktør til å virke som kursleder på klatrekurs. Minst 15 dagers instruktørpraksis er anbefalt.
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5.3.7 Klatreinstruktørkurs
Kursleder på instruktørkurs sportsklatring skal ha godkjenning som klatreinstruktør 2 sport eller
høyere. Kursleder på metodekurs klatring, veilederkurs lavland/høyfjell og metodeseminar
klatring skal ha godkjenning som klatreinstruktør 2 høyfjell eller høyere. Instruktører på disse
arrangementene skal ha kompetanse som klatreinstruktør 1 lavland eller høyfjell med minst 10
dagers praksis som kursleder på ikke-kvalifiserende klatrekurs, eller høyere.
For alle slike kurs som finner sted i høyfjellet (se avsnitt 9.5.1), skal samtlige instruktører ha
godkjent høyfjellskompetanse (klatreinstruktør 1 høyfjell eller høyere).
5.3.8 Isklatrekurs
Kursleder og instruktører på isklatrekurs på fosser begrenset til en taulengde skal ha godkjenning
som klatreinstruktør 1 lavland eller høyere og bestått isklatreinstruktørkurs.
Kursleder og instruktører på isklatrekurs på alle fosser over en taulengde skal være godkjent som
klatreinstruktør 1 høyfjell med bestått isklatreinstruktørkurs, eller høyere.
Kursleder og instruktør på isklatreinstruktørkurs skal være godkjent klatreinstruktør 2 høyfjell
med bestått isklatreinstruktørkurs, eller høyere. Både kursleder og instruktører skal ha minst 8
dagers erfaring som instruktør på isklatrekurs.
5.3.9 Føring på klatrefjell
Føring på klatreruter kan gjøres av godkjente klatreinstruktører på ruter som faller innenfor det
arbeidsområdet instruktøren er godkjent for og med bruk av de metodene som inngår i
kvalifiseringen på instruktørens nivå. Andre former for føring gir Nasjonal standard ingen
formell kvalifisering for. Slike tilbud må vurderes innenfor rammene av arrangørens eget HMSansvar.
5.3.10 Ikke-kvalifiserende skredkurs
Kursleder og instruktører på grunnkurs skred (nordisk) skal ha godkjenning som skredinstruktør
1. Kursleder og instruktører på grunnkurs skred (alpint) og fagsamling skred skal ha godkjenning
som skredinstruktør 1 (alpint).
Arrangøren vurderer når en skredinstruktør 1 har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke
som kursleder på skredkurs. Minst 15 dagers instruktørpraksis er anbefalt
5.3.11 Skredinstruktørkurs
Kursleder på metodekurs skred, veilederkurs skred og metodeseminar skred skal ha godkjenning
som skredinstruktør 2 eller høyere. Instruktører på disse arrangementene skal ha godkjenning
som skredinstruktør 1 (alpint) og minst 10 dagers praksis som kursleder på skredkurs.
5.3.12 Instruktørseminar
Instruktørseminarer arrangeres av NF-arrangører på nivå 2 eller av NF-styret. Program for hvert
enkelt seminar utarbeides i samarbeid mellom NF-styret og arrangøren av seminaret. Seminarlederen
skal ha godkjenning som bre-, klatre- eller skredinstruktør 2 eller høyere. Styret i NF kan godkjenne
seminarledere med annen spesialkompetanse. Instruktører på instruktørseminar skal ha godkjenning
som bre-, klatre- eller skredinstruktør 1 eller høyere.
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6 Godkjenningsordning for instruktører
6.1 Krav til kvalifiserende kurs
Når det på kurs er flere instruktører, skal én instruktør være faglig ansvarlig for kurset, og
benevnes her som kursleder.
Kursleder skal etter kurset avgi en rapport til arrangøren. Rapporten skal følges av kursprogram
og vurderingsskjema for deltakerne. Eventuelle avvik fra kursprogrammet skal noteres.
Vurderingsskjemaene skal angi om den enkelte deltakeren anbefales eller ikke. Begrunnelse for
ikke anbefaling skal gis i rapporten.
Kvalifiserende kurs skal gjennomføres i et terreng som er representativt for de områdene
instruktøren kan virke i, og som gir anledning til å gjennomgå hele kursets temaliste under
realistiske forhold. Kursene skal gjennomføres i henhold til kunnskaper og ferdigheter innen
naturvennlig ferdsel.
Øvrige krav til kursene, og til vurdering og tilbakemelding til kandidatene under kurset, er angitt
i de enkelte kursbeskrivelsene i kapittel 8, 9 og 10.
Kvalifiserende kurs skal ikke flettes inn i hverandre, men arrangeres uavhengig av andre kurs.
Instruktørene skal ikke veilede på ulike kurstyper samtidig. Det er likevel anledning til å trekke
inn nybegynnere i gjennomføringen av veilederkurs, slik at veilederkursdeltakerne kan instruere
disse og på den måten få prøve reell instruksjon. Arrangøren har da et særskilt ansvar for at
nybegynnerne gis kvalitetssikret instruksjon og ikke får en dårligere opplæring selv om de
veiledes av kandidater under opplæring.

6.2 Opptak til kvalifiserende kurs
Opptak til kvalifiserende kurs skal gjennomføres av en opptakskomité nedsatt av NF-styret på
grunnlag av skriftlige søknader. Opptaket gjennomføres sentralt hos NF, uavhengig av hvilken
arrangør kandidatene ønsker eller får kursplass hos. Søknadene skal dokumentere at
opptakskravene er oppfylt og at deltakerne har forutsetninger for å oppfylle
kompetansestandardens krav etter fullført kvalifiserende kurs. Opptakskrav til de enkelte kursene
er angitt i kursbeskrivelsene i kapittel 8, 9 og 10.
Opptak til kvalifiserende kurs forutsetter at følgende er dokumentert:
Ø at kravene mht egenerfaring, ferdigheter, praksis, tidligere kurs og eventuell godkjenning
på lavere nivå er oppfylt slik de er spesifisert i kursbeskrivelsen,
Ø referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.
Opptakskomiteen bør kontakte de to referansene for en uttalelse.
Denne dokumentasjonen skal oppbevares i minst 2 år etter opptak.
6.2.1 Opptaksskjema, vurderingsskjema og loggbok
Norsk Fjellsportforum har utarbeidet felles søknadsskjema, vurderingsskjema og skjema for
loggføring av turerfaring og praksis (loggbok).
Ved opptak får kandidaten loggboka tilsendt. Boka følger kandidaten gjennom hele
kvalifiseringsprosessen, og inneholder vurderingsskjemaer for kvalifiserende kurs og
instruktørpraksis. Etter kvalifiserende kurs og instruksjonspraksis skal kursleder sammen med
kandidaten fylle ut et vurderingsskjema. Gjennom hele kvalifiseringsprosessen skal kandidaten
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også skrive egne refleksjonsnotater i boka. Loggboka skal være tilgjengelig for alle kursledere
gjennom kvalifiseringsløpet, og skal legges fram ved seinere søknad på andre kvalifiserende
kurs. Skjemaene finnes som vedlegg til standarden.

6.3 Godkjenning
En instruktør kan godkjennes på et gitt nivå når det er dokumentert at kompetansekravene for
dette nivået er tilfredsstilt, jf kapittel 5. Godkjenning på nivå 1 forutsetter at de nødvendige
anbefalinger foreligger fra kursledere på kvalifiserende kurs og kurs som inngår i praksiskravet.
Kursleders anbefaling eller ikke anbefaling kan ikke overprøves.
Godkjenningen krever at følgende dokumentasjon foreligger:
Ø oversikt over tilfredsstilte krav til opptak på kvalifiserende kurs,
Ø vurderingsskjema (loggbok) fra aktuelt kvalifiserende kurs og instruktørpraksis,
Ø vurderingsskjema fra de kursene vedkommende har holdt.
Endelig godkjenning som skred-/bre-/klatreinstruktør 1 gis av godkjent NF-arrangør. Oversikt
over godkjente instruktører skal snarest sendes inn til NF-sekretariatet (instruktørregisteret) når
kandidaten har dokumentert at kompetansekravene er tilfredsstilt.
Godkjenning som breinstruktør 2/ skredinstruktør 2/ klatreinstruktør 2 (sport og høyfjell) og gis
av styret i Norsk Fjellsportforum eller fagkomité med ansvar delegert fra styret. Godkjenning
som fjellkursleder gis av styret i Norsk Fjellsportforum1.
Godkjenningen bekreftes av NFs sekretariat ved at det lages et godkjenningsbevis, som skal
inneholde:
Ø instruktørens navn og fødselsdato
Ø godkjenningsnivå etter NFs kompetansestandard
Ø dato for godkjenningens utløp
Godkjenningen skal innføres i instruktørregisteret. NF kan kreve å få kopi av arrangørens
underlagsdokumentasjon.
6.3.1 Opptak direkte til veilederkurs
Personer med instruktørutdanning fra andre land, samt personer med lang og overbevisende
instruktørerfaring og høy egenferdighet (vesentlig høyere enn opptakskravene til metodekurs)
som av ulike grunner har havnet utenfor NFs kompetansestige kan etter søknad til NF-styret tas
opp til veilederkurs uten å måtte gjennomgå metodekurs og assistentpraksis. Gjennomført og
bestått veilederkurs innen skred/bre/klatring vil da gi godkjenning som instruktør på nivå 1 innen
den aktuelle disiplinen.
Søknad til NF-styret skal inneholde:
Ø Instruktørbevis eller kursbevis fra eventuell instruktørutdanning i andre land, samt
beskrivelse av instruktørkursene man har deltatt på.
Ø Loggbok hvor det dokumenteres egenferdighet som er vesentlig høyere enn
opptakskravene til metodekurs.
Ø Dokumentasjon av lang og omfattende instruktørerfaring innen den relevante disiplinen.
Ø Referanser.

1 Jf §5 i styrevedtektene for NF.
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6.4 Varighet av godkjenning og fornyet godkjenning
6.4.1 Varighet av godkjenning
Godkjenning som instruktør kan maksimalt gis en varighet på 5 år. Dette gjelder alle nivåer. En
instruktør kan ikke lenger regnes som godkjent når godkjenningsbeviset er utløpt.
6.4.2 Fornyet godkjenning
Godkjenning kan bare fornyes av NF ved instruktørregisteret. Godkjenningen kan gjennomføres
enten ved dokumentasjon eller ved oppfriskningskurs.
Fornyet godkjenning gjennom dokumentasjon
1)
NF ved instruktørregisteret kan gi fornyet godkjenning på grunnlag av framlagt
dokumentasjon (loggbok). Dokumentasjonen skal vise at instruktøren tilfredsstiller følgende
krav: Minst 25 dager aktivitet i godkjenningsperioden, hvorav minst 10 dager skal være fra
kursvirksomhet, og minst 10 dager / 50 taulengder skal være egenaktivitet som minst tilsvarer
kravet til egenerfaring ved første gangs godkjenning på det aktuelle instruktørnivået. Fem av de
siste kursdagene bør ha vært holdt i løpet av de siste to årene før søknad om regodkjenning.
Relevant føringsvirksomhet godskrives som erstatning for kursvirksomhet.
2)
For fornyet godkjenning som fjellkursleder eller bre-/klatre-/skredinstruktør 2 kreves i
tillegg til aktivitetskravene i punkt 1 også deltakelse på minst ett instruktørseminar i løpet av siste
godkjenningsperiode
Instruktører som har hatt godkjenning på ett nivå i en sammenhengende periode på 15 år behøver
ikke å dokumentere egenaktivitet eller kursaktivitet for å få regodkjenning.
Kriteriene for dokumentasjon av egenaktivitet er nærmere spesifisert i regodkjenningsskjemaet.
Søkere som ikke oppfyller alle kriteriene, kan skjønnsvurderes på bakgrunn av overbevisende
tilleggskvalifikasjoner. I grensetilfeller kan NF forlenge godkjenningen med inntil ett år for å gi
søker anledning til å oppfylle kravene til regodkjenning.
Ved regodkjenning som fjellkursleder eller skred-/bre-/klatreinstruktør 2 kan NF-styret i stedet
for instruktørseminaret godskrive relevante arrangementer arrangert av andre enn NF-arrangører
eller NF-styret.
Instruktøren kan få fornyet godkjenning i inntil 5 år etter forrige kurs (fjellsportarrangement)
han/hun instruerte på eller ledet. Ved regodkjenning gjennom oppfriskingskurs løper
godkjenningsperioden fra deltagelsen på oppfriskingskurset. Instruktører som har hatt
godkjenning på ett nivå sammenhengende i en periode på 15 år behøver ikke å dokumentere
egenaktivitet/kursaktivitet for å få regodkjenning.
Fornyet godkjenning gjennom oppfriskingskurs
Dersom instruktøren ikke har hatt høyt nok aktivitetsnivå til å godkjennes gjennom
dokumentasjon, kan instruktøren på eget initiativ, eller etter avslått søknad til NF ved
instruktørregisteret, ta et oppfriskingskurs for å få fornyet godkjenning. Da gjelder følgende:
Ø Krav til fornyet godkjenning som skred-/bre-/klatreinstruktør 1 (første gangs
regodkjenning): Instruktøren må ta veilederkurset for henholdsvis skred/bre/klatring
(høyfjell/lavland) på nytt og bestå.
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Ø Krav til fornyet godkjenning som skred-/bre-/klatreinstruktør 1 (fra andre gangs
regodkjenning): Instruktøren må ta veilederkurset på nytt eller metodeseminaret for
henholdsvis skred/bre/klatring og bestå.
Ø Krav til fornyet godkjenning som klatreinstruktør 1 sport og klatreinstruktør 2 sport:
Instruktøren må gjennomgå instruktørkurs sportsklatring på nytt og bli anbefalt av
kursleder. For klatreinstruktør 2 sport kommer kravet fra punkt 2 om deltakelse på ett
instruktørseminar i tillegg.
Ø Krav til fornyet godkjenning som
isklatreinstruktørkurset på nytt og bestå.

isklatreinstruktør:

Instruktøren

må

ta

Ø Krav til fornyet godkjenning som skredinstruktør 2/breinstruktør 2/klatreinstruktør 2
høyfjell: Instruktøren må ta henholdsvis metodeseminar skred / bre / klatring på nytt og
bli anbefalt av kursleder. I tillegg kommer kravet fra punkt 2 om deltakelse på ett
instruktørseminar.
Ø Krav til fornyet godkjenning som fjellkursleder: Instruktøren må ta metodeseminar på bre
eller klatring på nytt og bli anbefalt av kursleder. I tillegg kommer kravet fra punkt 2 om
deltakelse på ett instruktørseminar.
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7 NFs standard for kvalifiserende kurs
Følgende elementer er beskrevet for de ulike kursene:
Formål:
Kursets overordnede mål og mer spesifikke mål. Et generelt mål for alle kvalifiserende kurs skal
være å fremme naturvennlig og sikkert friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.
Opptakskrav:
Opptakskravene er angitt spesielt for hvert enkelt kvalifiserende kurs.
Kursbeskrivelse:
Minimum varighet på kurset og maksimum antall deltakere pr instruktør er angitt. I tillegg angis
det hvilke aspekter som skal vektlegges overfor deltakerne.
Temaliste:
Det stilles krav til hvilke emner kurset skal berøre. Under hvert tema blir det angitt hva
deltakerne som minimum skal gjennomgå hvis de ikke kjenner til det fra før.
Vurdering:
Vurderingsavsnittet belyser hva det er spesielt viktig at deltagerne behersker etter endt kurs. For
hvert enkelt kvalifiserende kurs er det gitt retningslinjer for hvordan deltakerne skal vurderes og
hvilke kriterier de skal vurderes etter.
Arbeidsfelt:
Avsnittet beskriver hvilke arbeidsoppgaver kurset kvalifiserer til.
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8 Utdanningsstige bre
8.1 Metodekurs bre
8.1.1 Formål
Deltakerne skal bevisstgjøres om viktigheten av sikkert veivalg på bre og i alpint terreng, og
gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på bre, i snøbakker og
utsatt terreng (dog ikke klatreterreng). Deltakerne skal vise at de kan orientering og at de har
alminnelig god utholdenhet og bevegelsesteknikk i ulendt terreng, på snø og på is. Deltakerne
skal videre bevisstgjøres om grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig
ferdsel. Kurset skal anspore til refleksjon over instruktørenes formidlerrolle og ansvar.

Ø
Ø
Ø
Ø

8.1.2 Opptakskrav
Fylt 18 år ved kursets begynnelse
Brekurs eller tilsvarende
Minst to års erfaring med alpine turer samt breturer sommer som vinter
Gjennomført flere turer med overnatting ute både sommer og vinter, f.eks. i telt vinter og
sommer, snøhule og bivuakk.

Minst 20 døgn i alpint høyfjellsterreng og minst 10 dager i forskjellige breområder (utenom
brekurset og i løpet av de siste 5 år) må dokumenteres spesifikt. Det er viktig at det blir
dokumentert at særlig erfaringer fra breområder er selvstendig erfaring, der en har vært med på
veivalg og sikring underveis. Erfaring fra turer som andre har ledet er av mindre interesse. En
må også dokumentere variert erfaring fra både snødekt bre og blåis.
8.1.3 Kursbeskrivelse for metodekurs bre
Varighet minst 4 hele dager. Inntil 4 deltakere pr. instruktør. Deltakerne skal få mest mulig
egenpraksis i orientering, veivalg, bevegelsesteknikk, sikringsarbeid og kameratredning. Det er
viktig at det skapes et trygt læringsmiljø og at det gjennomføres som et kurs der deltakerne skal
lære mest mulig. Kurset skal ikke bære preg av eksaminasjon eller testing. Deltakerne skal
motiveres til å være aktive, ta initiativ, være deltakende i diskusjoner og vise forståelse og innsikt
i tema som tas opp.
8.1.4 Temaliste
Veivalg og føring i brefall
Veivalg, føring og sikring av taulag i brefall er et meget viktig tema. Det må brukes tid på
diskusjoner om hensiktsmessig/ uhensiktsmessig veivalg, når sikre / ikke sikre og hvilke
sikringsmetoder som er mest effektive i forskjellige situasjoner.
Bevegelsesteknikk og bruk av personlig breutstyr
Bruk av isøks og stegjern, seler og innbinding i taulaget, bevegelsesteknikk på is. Kjennskap til
forskjellig utstyr og dets anvendelse.
Orientering
Generell orientering og orientering på bre skal gjennomgås.
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Sikkerhet, sikringsmidler og sikringsmetoder
Når tau bør brukes og når det ikke bør brukes. Taulagsrutiner – vandremetoden, klatremetoden,
standplass og mellomforankringer, bruk av isskruer, snøankere, karabinere, slynger og
improviserte sikringsmidler for is og snø. Sikring på glatte eller utsatte partier (svaberg) ved å
montere faste tau. Gjennomgang av standplass på fjell, bruk av kiler. Ulike metoders styrker og
svakheter.
Kameratredning
Det bør fokuseres på enkle / improviserte metoder som deltakerne kan benytte hvis de kommer ut
for en hendelse i forbindelse med sitt virke i fjellet.
Ø Førstehjelp utenfor allfarvei
Ø Varsling og organisering ved en ulykke
Ø Valg av område for redningsøvelser
Ø Grundig innføring i taljers virkemåte med utgangspunkt i hjelpetalje. Utbygging til 1:6talje og 1:3-talje (z-talje). Redning gjennomføres både på is og på snø. Sikkerhet og
sikring ved kameratredningsøvelser.
Ø Improvisasjon ved vanskelig adkomst – teknikker for opphenting fra smale bresprekker.
Ø Opptreden ved ulykker på kurs eller under føring.
Kjennskap til den organiserte redningstjenesten
Temaet kan tas opp i forbindelse med kameratredningsøvelsene. Det bør fokuseres på tidsfaktor,
varslingsrutiner og hvordan taulaget kan fungere sammen med redningstjenesten.
Førstehjelp
Opptreden på skadested, varsling, å ta vare på skadet. Gjennomgang av de mest vanlige
skadetyper og tilstander i høyfjellet. Førstehjelpsutstyr og annet utstyr som kan komme til nytte
ved uhell og skader. Nedkjøling og nødbivuakk bør vies spesiell oppmerksomhet.
Rappell og klemknutegang
Alle deltakere skal øve på rappell og klemknutegang.
gjennomgås grundig.

Rappellfeste og sikring ved rappell

Snøbakketeknikk
Hensiktsmessige metoder og teknikker for å ta seg selv og taulaget sikkert opp og ned bratte
snøbakker. Stakkatogange, oppbremsingsmetoder, sikring med snøankere. Øvelser med å stoppe
en utglidning med tau og snøankre og alternative sikringsmidler. Skred skal være tema i denne
økten.
Brefører-, turleder- og veilederrollen
Gjennom kurset skal deltakerne gjøres kjent med hva som er en breinstruktørs plikter og
oppgaver, hvilke egenskaper som er viktige i ulike veilederroller og hva som forventes for å bestå
et veilederkurs.
Naturvennlig ferdsel
Gjennom kurset skal kursdeltakerne få en forståelse for hva som ligger i NFs arbeid for
naturvennlig ferdsel.
Andre tema
Dette er emner som tas opp i situasjoner ute eller som presentasjoner på kveldsøkter eller i
pauser.
Ø Turplanlegging og informasjon og kommunikasjon med turdeltakere.
Ø Klær, mat og drikke.
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Ø Natur, om fauna og flora, geologi, meteorologi, brelære – dette er tema som bør tas opp
når det faller seg naturlig ute på tur.
Ø Verdier og normer, etikk, filosofi og historie.
Ø Kjennskap til standarder, lover, regler og organisasjoner.
Man kan ikke gå dypt inn i alle tema her. En del av teoriemnene egner seg godt for selvstudium.
Det bør presenteres anbefalt litteratur for slikt selvstudium.
8.1.5 Vurdering
Etter endt kurs skal deltakerne få en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til
videre egenutvikling. Deltakere med manglende forståelse for sikkerhet og/eller utilstrekkelig
egenferdighet på breen, må få konkret beskjed om hva som må forbedres før eventuell videre
utdanning. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i kandidatens loggbok.
8.1.6 Arbeidsfelt
En instruktørassistent (bre) kan virke som:
Ø assistent sammen med godkjent brefører, og kan føre eget taulag i umiddelbar nærhet av
en brefører,
Ø etter spesiell opplæring føre eget taulag i blåis på faste ruter med anviste sikringer.

8.2 Assistentpraksis
Som grunnlag for veilederkurset behøver deltakerne et pedagogisk erfaringsgrunnlag. De skal
derfor ha gjennomgått en praksis som instruktørassistent før opptak veilederkurs. Målet er at
instruktørassistenten skal lære ved å observere andre instruktører på et kurs, og ved å delta i
instruksjon. Praksisen skal gjennomføres under ledelse og tilsyn av en veileder som er godkjent
som breinstruktør 1 eller høyere. Veilederen skal gi instruktørassistenten løpende og konkret
vurdering i løpet av praksisen.
8.2.1 Mål
Formål med praksisen
Instruktørassistenten skal lære ved å observere andre instruktører på et kurs og ved å delta i
instruksjon. Assistenten skal gjennom observasjon og praksis få en innføring i hvordan et brekurs
er bygd opp, hvordan rekkefølgen på de ulike læringsmomentene bør være, samt hvordan man på
best mulig måte lærer bort de ulike læringsmomentene til kursdeltakere (didaktikk).
8.2.2 Opptakskrav
Ø Gjennomført metodekurs bre.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

8.2.3 Rammer for praksisen
Skal gjennomføres på bre,
Samlet varighet på minst seks fulle dager.
De seks dagene kan fordeles på flere kurs av kortere varighet.
Assistenten skal ikke gis selvstendige instruksjonsoppgaver, men instruere sammen med
og være under tilsyn og veiledning av instruktøren.
Assistentpraksis må gjennomføres senest i løpet av tredje kalenderår etter gjennomført
metodekurs bre.
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8.2.4 Vurdering
Assistenten skal få en løpende, muntlig tilbakemelding underveis i praksisen. Etter endt kurs
skal assistenten få en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til videre
egenutvikling. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i kandidatens
loggbok.
8.2.5 Arbeidsfelt
Gjennomført assistentpraksis gir ingen kvalifisering som breinstruktør, men kreves for å bli tatt
opp til veilederkurs bre.

8.3 Veilederkurs bre
8.3.1 Formål
Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på den kommende rollen som breinstruktør og
veileder i høyfjellet. På kurset blir det gjennomgått pedagogiske tilnærminger til ulike
situasjoner på nybegynnerkurs og under føring. Veilederkurset skal også være en praktisk
eksamen hvor deltakerne skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet
innen sikkerhet, sikringsarbeid, bevegelsesteknikk, lederskap og formidling samt vise at de har
initiativ og driv nok til å fungere som instruktør eller brefører.
8.3.2 Opptakskrav
Ø Gjennomført metodekurs bre
Ø Dokumentert minst 6 hele dagers praksis som assistent på brekurs hos NF-godkjent
arrangør.
Veilederkurs må gjennomføres seinest sommeren tre år etter gjennomført metodekurs bre. Det
forventes at kandidatene behersker teknikker og metoder gjennomgått på metodekurset før de
begynner på veilederkurset.
8.3.3 Kursbeskrivelse for veilederkurs bre
Varighet minst 4 hele dager. Minst 2 instruktører, inntil 4 deltagere pr. instruktør. Under hele
kurset skal det fokuseres på veilederrollen. Veileders ansvar og oppgaver tas opp til diskusjon i
situasjoner kurset kommer opp i. Deltakerne skal aktiviseres og få ansvar gjennomføring av
økter slik at de får vist at de egner seg som instruktører. Deltakerne må få vist at de behersker
presentasjon av praktiske tema så vel som teori.
8.3.4 Temaliste
Instruktør- og førerrollen; helse, miljø og sikkerhet
Ved diskusjoner skal deltakerne vise bevisste holdninger og at de reflekterer over det å ta på seg
ansvar som instruktør eller fører i høyfjellet.
Deltakerne skal gis en kort innføring i de kravene til tilbydere av forbrukertjenester,
arrangementsansvarlige og instruktører som følger av produktkontrolloven med forskrifter, og
hvordan disse kravene kan etterleves i praksis. De skal også gis en oversikt over det praktiske
ansvarsforholdet mellom tilbyder og tjenestemottaker.
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Øvelser i oppfølging av kravene til informasjon, farevurdering, risikoanalyse og
risikoreduserende tiltak skal anspore deltakerne til å reflektere over hvordan lovens og
forskriftenes krav kan følges slik at det best tjener til å forebygge helse- og miljøskade.
Formidlingsteknikk
Krav til et godt læringsmiljø, krav og hensyn i valg av læringssituasjoner, grunnleggende
prinsipp for formidling av praktiske og teoretiske emner og hvordan situasjoner og erfaringer kan
utnyttes til læring individuelt og i grupper. Tilpassing av progresjon og innhold til ulike
deltakere.
Veivalg og føring i brefall
Valg av sted / hensiktsmessig øvingsterreng og hvordan skal dette presenteres på et brekurs.
Bevegelsesteknikk og bruk av breutstyr
Fokus på valg av sikkert og egnet øvingsområde, og hvordan og hvilke tema som presenteres på
nybegynnerkurs.
Orientering
Deltakerne skal planlegge og gjennomføre et egnet opplegg for opplæring i orientering på bre.
Sikkerhet, sikringsmidler og sikringsmetoder
Hva er aktuelt lære bort på kurs, og hvordan bør det presenteres. Spesiell fokus på risikofaktorer
generelt og på bre samt hvordan disse kan møtes for å forebygge ulykker.
Kameratredning
Deltakerne planlegger og gjennomfører redningsøvelser som de ville gjort på kurs. Drøfting av
hva som bør læres bort på nybegynnerkurs og på videregående kurs. Valg av sted for øvelser og
hvordan ta vare på sikkerheten under øvelsene.
Rappell og klemknutegang
Alle deltakere skal vise at de kan rappell og klemknutegang.
rappelløvelser og hvordan få nybegynnere til å føle seg trygge.

Fokus på sikkerhet under

Snøbakketeknikk
Deltakerne planlegger og presenterer et hensiktsmessig opplegg for snøbakke. Diskusjon om
valg av øvingsområde, hva bør læres bort og hvordan. Sikkerhet under øvelser.
Naturvennlig ferdsel
Gjennom kurset skal kursdeltakerne få kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel, og
få forståelse for ulike måter å arbeide med dette temaet på et kurs.
Andre tema
Dette er emner for diskusjon i situasjoner ute, i pauser eller på kveldsøkter.
Ø Instruktørens oppgaver før, under og etter et kurs
Ø Informasjon og kommunikasjon med kursdeltakere og andre
Ø Klær, mat og drikke – instruktørens ansvar?
Ø Førstehjelp
Ø Natur, om fauna og flora, geologi, meteorologi
Ø Brelære
Ø Verdier og normer, etikk, filosofi og historie
Ø Kjennskap til standarder, lover og regler og organisasjoner
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Deltakerne kan få tildelt hvert sitt teoriemne og anskueliggjøre hvordan de vil presentere emnet
på et nybegynnerkurs.
Nærmere om valg og bruk av arbeidsmåter
Gjennom hele kurset skal deltakerne trenes i å vurdere hvordan de ulike læringsemnene bør
presenteres på et brekurs:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Hvor? (Vurdering av hvor undervisning av læringsemnet bør gjennomføres)
Hva? (Vurdering av hvilke enkeltelementer som går inn i læringsemnet)
Hvordan? (Valg av situasjon og metode – instruerende og/eller problemløsende)
Når? (Hvor bør læringsemnene plasseres i kurssammenhengen?)
Hvorfor? (Verdiforankret begrunnelse for hvert av de 4 første punktene)

Valg og bruk av situasjoner man treffer på eller skaper undervegs bør være gjennomgående for
kurset. Deltakerne må lære seg at de kan formidle ting uten at de nødvendigvis instruerer
kontinuerlig. Flere temaer kan tas opp til diskusjon om innhold og presentasjon, da dette vil
stimulere til refleksjon og bevisstgjøre deltakerne.
Læringssituasjonene under instruktørkurset er ikke nødvendigvis de samme som egner seg på et
nybegynnerkurs. I en eller flere instruksjonsøvelser bør deltakerne gis i oppgave å tilpasse
læringsemner for et begynnerkurs, slik at de selv velger hvilke enkeltelementer som skal inngå,
velger situasjon og metode og gjennomfører emnet. Ethvert læringsemne legges opp som en
progresjon bygd opp av enkle og oversiktlige elementer slik at deltakerne har overskudd til å
reflektere over det de skal gjøre.
Hver dag bør oppsummeres ved at alle deltar i en erfaringsdeling på kvelden. Forberedelse til
neste dag bør også være et naturlig element i kveldsøkta. Dette er rutiner deltakerne bør ta med
seg i sin videre instruktørrolle.

8.3.5 Vurdering
Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en
personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp
en mening om sine sterke og svake sider som instruktør eller fører.
Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet,
formidlingsevne og lederskap. Det gis karakter bestått / ikke bestått, og kursleder skal gi en
skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.

8.3.6 Arbeidsfelt
Breinstruktør 1 (brefører) kan virke som:
Ø instruktør på brekurs,
Ø fører for eget taulag på alle breer i Norge,
Ø fører på turer i høyfjellet, men ikke turer som innbefatter klatring. For å føre under
forhold der det kan oppstå skredfare, kreves metodekurs skred.
Arrangøren vurderer når en breinstruktør 1 har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke
som kursleder. Minst tre ukers instruktørpraksis er anbefalt. Breinstruktør 1 med minst to ukers
praksis som kursleder kan være instruktør på metodekurs bre og veilederkurs bre.
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8.4 Metodekurs bre og veilederkurs bre som ett kurs
Metodekurs bre og veilederkurs bre skal som hovedregel arrangeres som separate kurs med
gjennomført assistentpraksis før veilederkurset. Når særlige grunner tilsier det kan arrangøren
søke NF-styret om å få arrangere metodekurs bre og veilederkurs bre som et samlet kurs. Dersom
NF-styret godkjenner dette skal arrangøren rette seg etter følgende:
Ø Kurset skal holdes slik at første del tilsvarer metodekurs bre og andre del tilsvarer
veilederkurs bre
Ø Det skal være en evaluering av kandidatene mellom de to delene. Her skal det avgjøres
om den enkelte deltaker må ha mer praksis før veilederkurset eller om kandidaten kan
fortsette på veilederkurset direkte.
Ø Kandidatene må beherske teknikker og metoder gjennomgått på metodekurset før de kan
gå videre til veilederkurset (jf 8.1.5 om vurdering etter metodekurset og 8.2.2 om
opptakskrav til veilederkurset). De som ikke får fortsette skal få presis tilbakemelding på
hva som må forbedres før en kan ta veilederkurset.
Ø Etter andre del (veilederkurset) får kandidatene en vurdering til bestått eller ikke bestått.
Ø Etter bestått kurs må kandidaten ha assistentpraksis på et brekurs over en uke (minst 5
hele dager).

8.5 Metodeseminar bre
8.5.1 Spesielt krav til gjennomføringa
Metodeseminar bre arrangeres av NF-arrangører eller av NF-styret. Program for hvert seminar
utarbeides i samarbeid mellom NF-styret og arrangør av samlinga.
8.5.2 Formål
Deltakeren skal i løpet av seminaret vise ferdigheter når det gjelder videregående kameratredning
og alpin fjellredningstjeneste på bre. Deltakeren skal også vise solid egenferdighet på breen.
Seminaret skal ta opp spesielle hensyn ved ulykker, samt gi en innføring i den alpine
fjellredningstjenesten.
Seminaret skal også være et forum hvor instruktører får faglig oppdatering og vedlikeholder sin
kompetanse gjennom å utveksle erfaringer med andre instruktører og miljøer.
8.5.3 Opptakskrav
Ø Godkjent som breinstruktør 1.
8.5.4 Kursbeskrivelse for rednings- og metodeseminar bre
Seminaret skal ha en minimum varighet på 3 dager og maksimalt 6 deltakere pr veileder. Det
forventes at deltakerne er aktive i diskusjoner og bidrar til innhold og gjennomføring.
Hovedvekten er på fordyping i redningsmetoder. Det bør fokuseres på enkle / improviserte
metoder som deltakerne kan benytte hvis de kommer ut for en hendelse i forbindelse med sitt
virke i fjellet, men deltakerne skal også gjøres kjent med tyngre utstyr og metoder som brukes av
den organiserte fjellredningstjenesten.

© Norsk Fjellsportforum

Nasjonal Standard

Januar 2016. Side 34

8.5.5 Temaliste
Det ulykkesforebyggende arbeid skal hele tiden være i fokus under kurset. Spesiell vekt legges
på analyse av risikofaktorer, tiltak for å redusere faren for mistak og konsekvenser av mistak.
Ansvaret for egen og deltakeres sikkerhet skal drøftes.
Ø Varsling og organisering ved en ulykke
Ø Helhetlig og balansert redningstjeneste, den organiserte redningstjenesten og hvordan en
redningsaksjon organiseres og gjennomføres
Ø Valg av område for redningsøvelser
Ø Repetisjon av grunnleggende kameratredningsteknikker
Ø Improvisasjon ved vanskelig adkomst – teknikker for opphenting fra smale bresprekker.
Ø Utstyr og teknikk brukt av den organiserte redningstjenesten under heising, firing,
transport og sikring av båre samt tilkomst og evakuering i trange sprekker
Ø Søk i sprekkområder og samband
Ø Opptreden ved ulykker på kurs eller under føring
Ø Hensyn til natur ved en eventuell ulykkeshendelse
Ø Førstehjelp med spesiell vekt på medisinske risikofaktorer under breferdsel
Vektlegging og rekkefølge av temaene
Det bør ikke være nødvendig å gå like dypt inn i alle tema som er ramset opp. Deltakernes
kompetanse må i stor grad bestemme hvilke tema som kan tas summarisk og hvilke man må gå
grundigere inn på. Improviserte metoder og teknikker som instruktør eller fører kan ha bruk i
tilfelle ulykke skal prioriteres.
8.5.6 Vurdering
På redningsdelen skal det legges avgjørende vekt på hensiktsmessig og troverdig innsats i
redningsarbeid på bre. Deltakere som viser lav egenferdighet og/ eller liten forståelse for
sikkerhet og metoder skal ikke anbefales som breinstruktør 2.

8.6 Instruktørseminar
8.6.1 Spesielt krav til gjennomføring
Instruktørseminar arrangeres av NF-arrangører eller av NF-styret. Program for hvert seminar
utarbeides i samarbeid mellom NF-styret og arrangør av samlinga.
8.6.2 Formål
Deltakerne skal i løpet av seminaret vise reflekterte holdninger til instruktørens ansvar og
oppgaver, og at de har forutsetninger for å organisere og lede kurs på bre eller klatrefjell.
Deltakerne skal bevisstgjøres om veileding og vurdering av instruktørkandidater.
Seminaret skal også være et forum hvor instruktører får faglig oppdatering og vedlikeholder sin
kompetanse gjennom å utveksle erfaringer med andre instruktører og miljøer. Instruktørseminaret
kan være åpent for andre enn instruktører under utdanning eller regodkjenning.
8.6.3 Opptakskrav
Ø Godkjent som breinstruktør 1 eller klatreinstruktør 1.
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8.6.4 Kursbeskrivelse for instruktørseminar
Varighet 20 timer fordelt på tre dager. Seminaret kan arrangeres i tilknytting til metodeseminar
bre eller klatring, som et sammenhengende seminar med minste varighet 5 dager.
Det ventes at deltakerne er aktive i diskusjoner og bidrar til innhold og gjennomføring.
Seminaret bør fokusere på å drøfte kursleders rolle, ansvar og oppgaver i lys av
seminardeltakernes egen praksis.
Pedagogiske, sikkerhetsmessige og sosiale sider av
kurslederrollen skal belyses.
På dette seminaret er det en fordel å trekke inn spesialkompetanse innen pedagogikk og
vurdering.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

8.6.5 Temaliste
Kurslederrollen og kursleders ansvar og plikter
Organisering av kurs, løpende kursledelse, informasjon
Valg og bruk av arbeidsmetoder og læringssituasjoner
Sikkerhet under opplæring
Krav til læringsmiljø og progresjon
Veileding og vurdering av kandidater
Tilbakemelding og evalueringsmåter, spesielt i forhold til kursdeltakere som ikke består
kvalifikasjonskrav
Samarbeid mellom instruktører
Vanskelige kursdeltakere og gruppedynamikk
Personlige relasjoner mellom instruktør og kursdeltakere
Menneskelige feil og tiltak for å forebygge ulykker
Om standarder, forskjellige utdanningssystemer, lover og regler

Sikkerhet, metoder/standarder, tur etter evne, historie og tradisjon, etikk og klatreskikk,
naturkjennskap og naturvennlig ferdsel og eventuelt andre tema fra metode- og veilederkurset bør
koples inn som bitema i diskusjoner om kurslederrollen og kursleders ansvar.
Vektlegging og rekkefølge av temaene
Det bør ikke være nødvendig å gå like dypt inn i alle tema på lista. Deltakernes kompetanse må i
stor grad bestemme hvilke tema som kan tas summarisk og hvilke man må gå grundigere inn på.
Kursledelse, pedagogikk og sikkerhet skal prioriteres.

8.6.6 Arbeidsfelt
I tillegg til virkeområdet for breinstruktør 1 kan breinstruktør 2 virke som:
Ø kursleder på alle kvalifiserende kurs på bre.
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9 Utdanningsstige klatring
9.1 Instruktørkurs sportsklatring
Kurset gir kompetanse til å instruere i klatring på boreboltsikret utendørs sportsklatreklippe, samt
å tilrettelegge og organisere for klatreaktiviteter på denne type klippe.
9.1.1 Mål
Formål med kurset
Etter kurset skal deltakerne ha høy bevissthet om grunnleggende forutsetninger for sikker
klatring på boreboltsikrede sportsklatrefelt. De skal være godt kjent med metodesett og
undervisningsprinsipper for sportsklatring og ha en god forståelse av rollen som klatreinstruktør i
sportsklatring og ansvaret som følger med. De skal vise reflekterte holdninger til etikk for bruk
og plassering av borebolter og etablering av klatrefelt. Deltakerne skal også vise at de har
nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk
og formidling. De skal vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som instruktør, samt de
forutsetninger som kreves for å ta vare på seg selv og deltakere i kurssammenhenger.
Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne beherske de temaene som inngår i instruktørkurset godt nok til å
kunne gi klatrekursdeltakere kompetent, sikker og inspirerende veiledning. De skal:
Ø Mestre og vurdere utstyret som brukes ved sportsklatring og kunne forklare utstyrets ulike
funksjoner, bruksområder og begrensinger. De skal kunne gjøre rede for hva som er feil
bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre.
Ø Ha en grundig forståelse av standard metodesett ved sportsklatring, herunder knuter, bruk
av taubrems, bruk av kortslynger, sikringskjeden og snumanøver ved toppanker, og evne
til å bruke og vurdere dette.
Ø Ha en grundig forståelse av, og evne til å bruke og vurdere, standard metodesett for
entaulengdes rappell, samt metoder for å ivareta deltakersikkerhet under entaulengdes
rappell.
Ø Kunne rigge gelendertau, og mestre metoder for raskt å komme opp eller ned til uøvd
deltaker i veggen ved behov.
Ø Forstå ulike typer borebolters funksjon og virkemåte, boltenes begrensinger, slitasje og
levetid.
Ø Kunne formidle de ulike læringsmomentene på et sportsklatrekurs til uøvde på en trygg,
sikker og pedagogisk måte.
Ø Kunne gjenkjenne og gjennomføre sikker og naturvennlig klatring og ferdsel på og ved
sportsklatrefelt.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

9.1.2 Opptakskrav
Fylt 18 år ved kursets begynnelse
Klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper.
Minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike
klatrefelt.
Sikkert og metodisk kunne lede grad 6- på første blikk på boreboltsikrete
sportsklatreruter.
Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring.
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Presisering: ”sikkert og metodisk kunne lede grad 6-” må forstås som å kunne lede denne graden
med god margin. Det er naturlig å forvente at søkeren i så fall har klatret enkelte ruter av høyere
vanskelighetsgrad. Søknaden må dokumentere et betydelig antall ruter på eller over denne
graden.
9.1.3 Rammer for kurset
Ø Varighet på minst tre fulle dager, samt en kveld.
Ø Maksimalt 6 deltakere per instruktør (kursleder/medinstruktør).
Kurset gjennomføres på utendørs klatreklippe sikret med borebolter, helst på flere ulike felt.
Veggene skal ha muligheter for både topptauklatring og ledklatring. Det skal være lett å komme
seg mellom toppen og bunnen av klippen. Klippen bør ha klatreruter av ulik vanskegrad som
setter krav til flere klatreteknikker slik at man får klatring både på sva, samt i vertikal og
overhengende vegg. Det skal være mulig å legge standplass i bunnen av veggen. Klippen bør ha
jevnlig tilsyn av en lokal klatreklubb eller annen instans som vurderer boreboltenes tilstand.
9.1.4 Temaliste
Gjennom øvelser og klatring skal standard metodesett, taulagsrutiner og sikkerhetskrav
gjennomgås. Deltakerne må samtidig gis begrunnet og nyansert tilbakemelding på sin egen
praksis. Deltakerne skal motiveres til å være aktive, ta initiativ, være deltakende i diskusjoner og
vise forståelse og innsikt i tema som tas opp.
Helse, miljø og sikkerhet
Deltakerne skal gis en forståelse av de risikofaktorene som er forbundet med klatring. Deltakerne
skal bevisstgjøres slektskapet mellom sikringsteknikker og metoder i alle greiner av
klatresporten.
Deltakerne skal gis en kort innføring i de kravene til tilbydere av forbrukertjenester,
arrangementsansvarlige og instruktører som følger av produktkontrolloven med forskrifter, og
hvordan disse kravene kan etterleves i praksis. De skal også gis en oversikt over det praktiske
ansvarsforholdet mellom tilbyder og tjenestemottaker.
Refleksjoner over instruktørens rolle og ansvar, for sikkerheten og som verdiformidler, går som
en rød tråd gjennom hele kurset.
Bevegelsesteknikk
Bevegelsesteknikk forutsettes å ligge innenfor det deltakerne behersker fra før. Kurset skal
gjennomgå hvordan man best mulig kan formidle både bevegelsesteknikk og kunnskap om utstyr
til kursdeltakere. Deltakerne skal vise at de har alminnelig god og variert klatreteknikk.
Personlig utstyr og basismetoder for klatring
Bruk av personlig utstyr forutsettes kjent av deltakerne. Kurset skal gi deltakerne en grundigere
forståelse for utstyr og metoder ved boreboltsikret sportsklatring. Metoder for bruk av taubrems
ved topptauklatring og ledklatring gjennomgås. Forskjellene mellom disse to metodene
poengteres, likeså hvordan de kan formidles på en sikker måte i en kurssituasjon.
Ø
Ø
Ø
Ø

Basisutstyr for klatrekurs.
Utstyrskvalitet, bruddstyrke og systematisering av utstyr.
Innbindingsknute.
Knuter til skjøting av tau.
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Ø Grunnleggende sikringsteori.
Rappell og opphenging av topptau
Følgende skal gjennomgås grundig og praktiseres av deltakerne:
Ø etablering av rappellfester
Ø entaulengdes rappeller
Ø å ta seg ned til et topptaufeste for å henge opp topptau på en sikker og formålstjenlig
måte.
Det skal demonstreres hvordan deltakerrappell kan gjennomføres med et ekstra sikringstau styrt
av instruktøren.
Naturlige sikringsmidler er ikke tema på kurset, så rappellfestene skal bestå av trær, store
steinblokker, stolper eller borebolter på toppen av veggen. Diskusjoner og vurderinger av disse
festenes kvalitet skal være med. Bruk av langslynger som universell metode for utlikning skal
gjennomgås.
Ø
Ø
Ø
Ø

Grunnleggende prinsipper ved rigging av rappellfester.
Faremomenter knyttet til rappellering (ulykkesstatistikk).
Klemknutesikring ved rappell.
Rappell ned til topptaufeste i veggen, metode for å kople seg inn i festet, henge opp
topptau og fortsette rappellen ned til bakken.

Ledklatring
Deltakerne skal i teori og praksis få en grundig gjennomgang av klatring på led og gjøres
oppmerksom på risikomomentene ved ledklatring. Det skal legges vekt på at en bør bli trygg på
handverket før en begynner å gå på vanskelige ruter. Ledklatring i denne modulen skal forgå uten
topptausikring, men det skal demonstreres hvordan slikt kan benyttes i læringssituasjoner. Det er
viktig at deltakerne har så god margin at de kan konsentrere seg om håndverket.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Taulagsrutiner
Taulagskommunikasjon
Korrekt innhekting av tau i ekspresslynger
Farer ved fall: tau bak foten, formasjoner i veggen, finger i boltehenger
Dynamiske og statiske fall
Karabinerbrudd og reduksjon av faren for dette
Hvil underveis ved å henge i tauet
Bruk av fiksert instruktørtau for å komme tett på deltakerne under klatring
Metoder for å ta seg opp og ned langs et fiksert tau, med omkopling undervegs

Metoder for snumanøver på snufester
Deltakerne skal beherske metoder for å snu på toppfester, forstå metodenes begrunnelse samt
lære å formidle dem. Det må poengteres at metodene bør øves inn på bakkenivå i
formidlingssammenheng. Ukyndige kurselever som skal gjøre dette i toppen av ei rute må ha en
instruktør ved siden av eller separat sikringstau. En bør legge vekt på faremomentet ved at en
skifter sikringssystem, og prinsippet med at en alltid ha to uavhengige sikringspunkter
Ø
Ø
Ø
Ø

Innkopling i snufeste.
Prosedyrer og risikomomenter ved treing av snufeste.
Redundans, reservesikkerhet (alltid to uavhengige sikringspunkter)
Taurop og kommunikasjon i taulaget ved snumanøver
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Utearena, bolter og etikk
Deltakerne skal få innsikt i ulike typer borebolter, hvordan disse fungerer og er plassert. Dette
skal gi grunnlag for å vurdere boreboltenes sikkerhet på klatrefelt. Etiske refleksjoner knyttes til
bolting av ruter, etablering av klatrefelt og forholdet til naturlige sikringer, sporløs ferdsel og
sikkerhet gjennom fysisk tilrettelegging kontra sikkerhet gjennom utvikling av ferdigheter.
Modulen skal også gi deltakerne kunnskap om allemannsrett, grunneier- og tilkomstproblematikk
og bruk av utearenaer. Deltakerne skal vise reflekterte holdninger og forståelse for disse
problemstillingene.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ekspansjonsbolter.
Limbolter.
Ulike typer snufester.
Naturlige sikringer kontra borebolter. Sikkerhet og etiske vurderinger.
Generelt om etablering av klatrefelt utendørs.

Veilederrollen – formidling, instruksjon og opplæring i klatring
Deltakerne skal fungere godt i instruktørrollen og være kjent med ulike læringsaktiviteter og
metoder for grunnopplæring i klatring. Kursplaner for grunnkurs i utendørs sportsklatring bør
gjennomgås for å problematisere de enkelte læringsemnene og gi deltakerne et grunnlag for å
lære dem bort på en sikker og god måte. NKFs ”Sikringskorttest” skal gjennomgås, med vekt på
forutsetningene for å gjennomføre den utendørs. Deltakerne skal kjenne til utvalgte pedagogiske
arbeidsformer, herunder begrepene instruerende og problemløsende metode, og ha en bevissthet
om hvordan de kan veksle mellom dem på et kurs. Noe av det viktigste å få fram for ferske
instruktører er at de ikke må instruere hele tiden, men tvert imot være tilbakeholdne i mange
situasjoner og la deltakerne få tid og ro til å finne ut av tingene selv, uten at dette går ut over
sikkerheten. Alle deltakerne skal få prøvd seg i en ”reell” instruktørsituasjon.
Ø Gjennomgang av maler for grunnkurs i sportsklatring.
Ø Ulike kurstyper. Hvordan tilpasse kurset til utearenaen og deltakernes nivå?
Ø Ulike formidlingsmåter og pedagogiske arbeidsformer – instruerende og problemløsende
metoder.
Ø Hvordan formidle klatreteknikk?
Ø Naturlig kursprogresjon fra topptauing, via leding med separat sikring og leding med hvil
undervegs til selvstendig leding.
Ø Sikkerhet i kurssituasjonen.
Ø Tiltak ved personskade.
Ø Veien videre.
9.1.5 Vurdering
Deltagerne skal få en løpende, muntlig tilbakemelding gjennom kurset. Sluttvurdering skal gis i
en personlig samtale med hver enkelt deltager. Deltageren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp
en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Deltakerne skal vise gode og reflekterte
holdninger til rollen som klatreinstruktør og sportsklatring som aktivitet for å bestå kurset.
Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet,
formidlingsevne og lederskap.
Kandidatene vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet
vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.
9.1.6 Assistentpraksis og godkjenning
Før endelig godkjenning skal deltakerne ha et pedagogisk erfaringsgrunnlag, og samtidig vise at
de behersker veiledningssituasjonen. De skal derfor gjennomføre et praksiskurs på boreboltsikret
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klippe utendørs, av minimum 2 dagers varighet under veiledning. Praksisen skal gjennomføres
under ledelse og tilsyn av en veileder som er godkjent til å være kursleder for sportsklatrekurs.
Veilederen skal gi deltakeren løpende og konkret vurdering i løpet av praksisen, og skal vurdere
om vedkommende er skikket til å gis endelig godkjenning som klatreinstruktør 1 sport.
Endelig godkjenning som klatreinstruktør 1 sport gis etter bestått instruktørkurs og bestått
assistentpraksis, når skjema for registrering i instruktørregisteret er sendt inn. Assistentpraksis må
gjennomføres senest i løpet av tredje kalenderår etter gjennomført instruktørkurs sportsklatring.
9.1.7 Arbeidsfelt
Klatreinstruktør 1 sport kan virke som:
Ø instruktør på sportsklatrekurs hvor klatringen er begrenset til ½ taulengde med nedfiring
fra snufeste, og hvor all klatring er sikret med borebolter (faste forankringer).
Ø Leder for organiserte klatreaktiviteter som topptauing og rappellering på sportsklatrefelt
som er sikret med borebolter.
Arrangøren vurderer når en klatreinstruktør 1 sport har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å
virke som kursleder på slike klatrekurs. Minst 10 dagers instruksjonspraksis er anbefalt.

9.2 Metodekurs klatring
Kurset gir en grundig gjennomgang av metoder for flertaulengders naturlig sikret klatring og
kameratredning. Deltakerne forutsettes å beherske vanlige metoder for naturlig sikret klatring og
kameratredning før de kommer på kurset, slik at kurset kan konsentreres om å gjennomgå og
drøfte metoder som er egnet i kurssammenheng. Kurset er første trinn i utdanningen til
klatreinstruktør 1 lavland og klatreinstruktør 1 høyfjell.
9.2.1 Mål
Formål med kurset
Etter kurset skal deltakerne ha høy bevissthet om grunnleggende forutsetninger for sikker
klatring og være godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på klatreklippe
sommerstid. Deltakerne skal vise at de har alminnelig god utholdenhet og klatreteknikk samt
forutsetninger for å ta vare på seg selv og andre under skiftende forhold. Deltakerne skal ha
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel. Kurset skal anspore til
refleksjon over instruktørenes formidlerrolle og ansvar.
Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne beherske de temaene som inngår i metodekurset så godt som det
kreves for å gi klatrekursdeltakere kompetent, sikker og inspirerende veiledning. De skal:
Ø Kunne mestre og vurdere utstyret som brukes ved flertaulengders naturlig sikret klatring
og kunne forklare utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger. De skal
forstå hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre.
Ø Ha en grundig forståelse av standard metodesett ved flertaulengders naturlig sikret
klatring, herunder knuter, bruk av taubrems, sikringsplasseringer og forlengere,
sikringskjeden, standplasser, klatring på enkelttau og dobbelttau, og evne til å bruke og
vurdere dette.
Ø Kunne bruke og vurdere standard metodesett for flertaulengders rappell, samt metoder for
å ivareta deltakersikkerhet under flertaulengders rappell med en instruktør alene.
Ø Kunne bruke standard metoder for kameratredning.
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Ø
Ø
Ø
Ø

9.2.2 Opptakskrav
Tilfredsstille opptakskravene til instruktørkurs sportsklatring (9.1.2), og i tillegg:
Ha minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
Sikkert og metodisk kunne lede grad 5 på naturlige sikringer på ukjent klippe
Beherske vanlige metoder for kameratredning.

Presisering: ”2 års erfaring” må forstås som 2 år med relativt høy egenaktivitet, med minst 50
taulengder i året på naturlige sikringer og et betydelig antall flertaulengders ruter.
Kameratredningskunnskaper bør godtgjøres ved å dokumentere minst to dager med kurs eller
egentrening i kameratredning på naturlige sikringer i løpet av siste år, eller tilsvarende.
9.2.3 Rammer for kurset
Ø Varighet på minst fire fulle dager.
Ø Maksimalt 4 deltakere per instruktør (kursleder/medinstruktør, jf. avsnitt 5.3.7).
Gjennom øvelser og klatring skal standard metodesett, taulagsrutiner og sikkerhetskrav
gjennomgås. Deltakerne må samtidig gis begrunnet og nyansert tilbakemelding på sin egen
praksis. En sentral del av kurset er en full gjennomgang av de viktigste metodene innen
kameratredning.
Deltakerne skal få mest mulig egenpraksis i sikringsmetodikk og kameratredning. De skal først
og fremst få anledning til å lære mest mulig. Kurset skal ikke bære preg av eksaminasjon eller
testing. De skal motiveres til å være aktive, ta initiativ, være deltakende i diskusjoner og vise
forståelse og innsikt i tema som tas opp.

9.2.4 Temaliste
Bevegelsesteknikk og bruk av personlig utstyr
Bevegelsesteknikk og bruk av personlig utstyr forutsettes å ligge innenfor det deltakerne
behersker fra før. Temaene kan berøres dersom det viser seg nødvendig for å bevisstgjøre dem
på spesielle momenter. Hjelm skal brukes på kurset.
Taulagsrutiner; klatring, taurop, rappell
Temaet omfatter taulagskontrakten (gjensidig ansvar), rutiner på standplass, ved leding,
topptauing, rappell, klemknutegang og flertaulengders ruter, samt taurop. Kommunikasjon i
taulaget under vanskelige forhold bør berøres. Temaet kan med fordel gjennomgås under en
flertaulengders klatretur med påfølgende rappeller.
Valg og bruk av sikringsmidler og sikringsmetoder
Det anbefalte metodesettet gjennomgås. Deltakerne bør vise gode egenferdigheter i bruk av
klatre- og sikringsutstyr, og få forståelse for enkeltdelenes funksjon i sikringskjeden. Følgende
berøres spesielt:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Valg av sikringsmidler og personlig utstyr, kjennskap til kursutstyr
Bruk av ulike typer sikringsmidler under ulike forhold
Muligheter for og konsekvenser av feilbruk, slitasje og svikt
Valg og bruk av sikringsmetoder (enkelt- og dobbelttau)
Forhold til metoder brukt på innevegg og boreboltklatring
Forskjellen mellom dynamiske og statiske sikringsmetoder
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bruk og vurdering av ulike bremseprinsipper og taubremser
Gjennomgang av sikringskjeden, inkludert aktuelle knuter.
Tauteori, krefter i sikringskjeden og konsekvenser for sikringsarbeidet
Krav til standplasser, rappellfester og topptaufester
Rigging og vurdering av kursstandplasser
Vurdering og plassering av sikringer på led
Orden i utstyret
Hensyn til natur i valg av sikringsmidler og sikringsmetoder

Emnene kan gjennomgås i forbindelse med leding / standplassarbeid samt kameratredning, med
vekt på å presentere innlæringsmetoder. Betydningen av god metodekjennskap og oversiktlige
metoder skal vektlegges.
Kameratredning
Basismetoder for kameratredning gjennomgås:
Ø Avbinding av tau og frigjøring fra standplass
Ø Klemknutegang
Ø Ulike metoder for å omplassere en skadd person
Ø Rigging av taljer og heising
Ø Sikkerhetsmessige hensyn og prioritering av innsats under redning
Emnet bør legges opp i et bratt treningsfelt med rikelige naturlige forankringsmuligheter.
Kjennskap til den organiserte redningstjenesten
Temaet kan tas opp i forbindelse med kameratredningsøvelsene. Det bør fokuseres på tidsfaktor,
varslingsrutiner og hvordan taulaget kan fungere sammen med redningstjenesten.
Førstehjelp
Elementær førstehjelp må gjennomgås hvis deltakerne ikke behersker dette. Ellers berøres de
mest vanlige skadetyper og tilstander i fjellet, opptreden på skadested, varsling samt å ta vare på
skadet. Nedkjøling og nødbivuakk bør vies spesiell oppmerksomhet.
Naturvennlig ferdsel
Gjennom kurset skal kursdeltakerne få en forståelse for hva som ligger i NFs arbeid for
naturvennlig ferdsel.
Veilederrollen
Veilederrollen er ikke tema for metodekurset, men deltakerne bør gjøres kjent med hva som er en
klatreinstruktørs ansvar og oppgaver, hvilke egenskaper som er viktige i veilederrollen og hva
som forventes for å bestå et veilederkurs.
Andre tema
Dette er emner som kan tas opp i situasjoner ute eller som presentasjoner på kveldsøkter, i pauser
eller når det er naturlig ute på tur.
Ø Risikofaktorer og ulykkesårsaker i klatring og fjellsport
Ø Orientering i fjellet, grunnleggende om kart og kompass.
Ø Klær, mat og drikke.
Man kan ikke gå dypt inn i alle tema her. En del av teoriemnene egner seg godt for selvstudium.
Det bør presenteres anbefalt litteratur for slikt selvstudium.
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9.2.5 Vurdering
Deltakerne skal få en løpende, muntlig tilbakemelding underveis i kurset. Etter endt kurs skal
deltakerne få en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til videre
egenutvikling. Deltakere med manglende forståelse for sikkerhet og/eller utilstrekkelig
egenferdighet i veggen, må få konkret beskjed om hva som må forbedres før eventuell videre
utdanning. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i kandidatens loggbok.
9.2.6 Arbeidsfelt
Gjennomført metodekurs gir ingen kvalifisering som klatreinstruktør, men gir anledning til å
gjennomføre assistentpraksisen som er nødvendig for å bli tatt opp på veilederkurs klatring.

9.3 Opptakssamling klatreinstruktør
Bestemmelsen er fjernet.

9.4 Assistentpraksis
Som grunnlag for veilederkurset behøver deltakerne et pedagogisk erfaringsgrunnlag. De skal
derfor ha gjennomgått en praksis som instruktørassistent før opptak til veilederkurs klatring.
Målet er at instruktørassistenten skal lære ved å observere andre instruktører på et kurs, og ved å
delta i instruksjon. Praksisen skal gjennomføres under ledelse og tilsyn av en veileder som er
godkjent som klatreinstruktør 1 lavland eller høyere. Veilederen skal gi instruktørassistenten
løpende og konkret vurdering i løpet av praksisen.
9.4.1 Mål
Formål med praksisen
Instruktørassistenten skal lære ved å observere andre instruktører på et kurs og ved å delta i
instruksjon. Assistenten skal gjennom observasjon og praksis få en innføring i hvordan et
klatrekurs er bygd opp, hvordan rekkefølgen på de ulike læringsmomentene bør være, samt
hvordan man på best mulig måte lærer bort de ulike læringsmomentene til kursdeltakere
(klatredidaktikk).
9.4.2 Opptakskrav
Ø Gjennomført metodekurs klatring.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

9.4.3 Rammer for praksisen
Skal gjennomføres på utendørs klatrefjell,
Samlet varighet på minst seks fulle dager.
De seks dagene kan fordeles på flere kurs av kortere varighet.
Minst fire dager av assistentpraksisen skal være fra instruksjon i naturlig sikret klatring.
Er kandidaten allerede godkjent som klatreinstruktør 1 sport, kreves kun de fire dagene
med praksis i naturlig sikret klatring.
Assistenten skal ikke gis selvstendige instruksjonsoppgaver, men instruere sammen med
og være under tilsyn og veiledning av instruktøren.
Assistentpraksis må gjennomføres senest i løpet av tredje kalenderår etter gjennomført
metodekurs klatring.

9.4.4 Vurdering
Assistenten skal få en løpende, muntlig tilbakemelding underveis i praksisen. Etter endt kurs
skal assistenten få en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til videre
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egenutvikling. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i kandidatens
loggbok.
9.4.5 Arbeidsfelt
Gjennomført assistentpraksis gir ingen kvalifisering som klatreinstruktør, men kreves for å bli tatt
opp til veilederkurs klatring.

9.5 Veilederkurs klatring, lavland og høyfjell
Kurset gir en gjennomgang av metoder for veiledning i naturlig sikret klatring. Deltakerne skal
gis en endelig vurdering av om de er egnet i rollen som klatreinstruktør. Dersom kurset holdes i
lavlandet kvalifiserer det til klatreinstruktør 1 lavland. Dersom det holdes i høyfjellet kvalifiserer
det til klatreinstruktør 1 høyfjell. Det stilles tilleggskrav for opptak til sistnevnte.
9.5.1 Lavland og høyfjell
Utdanningen til klatreinstruktør 1 lavland gir adgang for klatrere som har sitt erfaringsgrunnlag
fra lavlandet til å kvalifisere seg for å instruere i lavlandet uten å måtte tilegne seg
høyfjellserfaring. Instruksjon i høyfjellet og under alpine forhold forutsetter at instruktøren har en
betydelig egenerfaring fra slike omgivelser og dessuten god kunnskap om de tilleggskravene som
stilles. Klatrere som har tilstrekkelig egenerfaring kan kvalifisere seg direkte for instruksjon i
høyfjellet ved å ta et veilederkurs der høyfjellstema inngår. Klatrere som utdanner seg til
klatreinstruktør 1 lavland kan seinere kvalifisere seg videre til klatreinstruktør 1 høyfjell ved å
opparbeide tilstrekkelig høyfjellserfaring og i tillegg gjennomgå to dagers assistentpraksis på
klatrekurs i høyfjellet. Det er ikke nødvendig å ta et nytt veilederkurs.
”Høyfjell” defineres som alle klatreområder der det er nødvendig å forholde seg til alpine farer
og å beherske sikker anmarsj og retur over snødekt bre og bratt snø, sikker klatring i løst fjell,
improvisert rappellering, orientering i ukjent terreng, samt uværsbeskyttelse. ”Lavland” defineres
som klatreområder der et taulag med lett utstyr for sommerklatring kan returnere raskt og trygt
fra ethvert punkt på turen, selv ved væromslag.
9.5.2 Mål
Formål med kurset
Etter kurset skal deltakerne være forberedt på rollen som klatreinstruktør og bevisst det ansvaret
som følger med. Kurset skal gi grunnlag for å vurdere hvordan ulike tema på klatre- og
kameratredningskurs bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen hvor
deltakerne skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet,
sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling, samt vise at de har nok initiativ og driv til å fungere
som instruktør.
Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne beherske de temaene som inngår i metode- og veilederkursene
godt nok til å kunne gi klatrekursdeltakere kompetent, sikker og inspirerende veiledning. De skal:
Ø Ha en grundig forståelse av utstyr til flertaulengders naturlig sikret klatring og bruken av
dette, og kunne vurdere utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger. De skal
forstå hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre, og de skal
kunne formidle dette til deltakere i en kurssammenheng.
Ø Kunne bruke og vurdere standard metodesett ved flertaulengders naturlig sikret klatring,
herunder knuter, bruk av taubrems, sikringsplasseringer og forlengere, sikringskjeden,
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Ø

Ø
Ø
Ø

standplasser, klatring på enkelttau og dobbelttau, og de skal kunne formidle dette til
deltakere i en kurssammenheng.
Ha en grundig forståelse av, og evne til å bruke, standard metodesett for flertaulengders
rappell, samt metoder for å ivareta deltakersikkerhet under flertaulengders rappell når
man kun er en instruktør, og de skal kunne formidle dette til deltakere i en
kurssammenheng.
Kunne velge og beherske standard metoder for kameratredning, samt å formidle disse til
deltakere i en kurssammenheng.
Forstå og mestre grunnleggende prinsipper for friluftsveiledning, og kunne velge hvilke
pedagogiske arbeidsformer som egner seg best for å formidle de ulike læringsmomentene.
Anerkjenne det ansvaret som følger med instruktørrollen, kunne ta ledelse, og framstå
som en trygg og god leder i en kurssammenheng.

9.5.3 Opptakskrav
Ø Gjennomført metodekurs klatring.
Ø Dokumentert assistentpraksis etter kravene i avsnitt 9.4.
Veilederkurs må gjennomføres senest i løpet av tredje kalenderår etter gjennomført metodekurs
klatring. Kandidatene må beherske teknikker og metoder gjennomgått på metodekurset før de
begynner på veilederkurset. Grunnleggende førstehjelpkunnskap kreves før godkjenning.
Tilleggskrav for opptak til veilederkurs høyfjell:
Ø Minst 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i høyfjellet (jf 9.5.1) i ulike
områder. Aktiviteten skal innbefatte en betydelig andel flertaulengders ruter på naturlige
sikringer.
Ø Dokumentert erfaring fra alpint terreng, inkludert bre og isklatring
Ø Gjennomført flere turer med overnatting ute, sommer og vinter
Loggskjemaer som dokumenterer dette sendes inn med søknaden om opptak til veilederkurset.

Ø
Ø
Ø
Ø

9.5.4 Rammer for kurset
Varighet på minst fire fulle dager.
Dersom kurset holdes i lavlandet kvalifiserer det til klatreinstruktør 1 lavland. Dersom det
holdes i høyfjell (jf 9.5.1) kvalifiserer det til klatreinstruktør 1 høyfjell.
Minst to instruktører (kursleder/medinstruktør), jf 5.3.7.
Maksimalt 3 deltakere per instruktør (kursleder/medinstruktør).

9.5.5 Temaliste
Under hele kurset skal det fokuseres på veilederrollen. Instruksjonsøvelser er en sentral del av
kurset. Pedagogiske tilnærminger til nybegynnerkurs og kameratredningskurs skal gjennomgås.
Deltakerne skal aktiviseres og få ansvar for gjennomføring av økter slik at de får vist at de egner
seg som instruktører. Deltakerne skal vise at de behersker presentasjon av praktiske tema så vel
som teori, og samtidig at de har tilstrekkelig egenferdighet.
Instruksjonsøvelsene bør også fungere som en repetisjon av de viktigste temaene fra
metodekurset.
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Instruktørrollen; helse, miljø og sikkerhet
Ved diskusjoner skal deltakerne vise bevisste holdninger og at de reflekterer over det å ta på seg
ansvar som instruktør. Instruktørens ansvar og oppgaver tas opp til diskusjon i situasjoner kurset
kommer opp i.
Deltakerne skal gis en kort innføring i de kravene til tilbydere av forbrukertjenester,
arrangementsansvarlige og instruktører som følger av produktkontrolloven med forskrifter, og
hvordan disse kravene kan etterleves i praksis. De skal også gis en oversikt over det praktiske
ansvarsforholdet mellom tilbyder og tjenestemottaker.
Øvelser i oppfølging av kravene til informasjon, farevurdering, risikoanalyse og
risikoreduserende tiltak skal anspore deltakerne til å reflektere over hvordan lovens og
forskriftenes krav kan følges slik at det best tjener til å forebygge helse- og miljøskade.
Formidlingsteknikk
Krav til trygt og godt læringsmiljø og hvordan en kan legge til rette for dette, krav og hensyn i
valg av læringssituasjoner, grunnleggende prinsipp for formidling av praktiske og teoretiske
emner og hvordan situasjoner og erfaringer kan utnyttes til læring individuelt og i grupper.
Tilpassing av progresjon og innhold til ulike deltakere. Tilbakemelding og evaluering.
Veivalg, sikkerhet, risikofaktorer og ansvar.
Deltakerne skal bevisstgjøres om sitt ansvar som turledere og kravene til å vurdere ei gruppe. De
skal trenes i å begrunne turvalg/aktivitet ut fra gruppas sammensetning, terreng, utstyr og
skiftende værforhold, og til å ivareta sikkerheten for kursdeltakere med ulike forutsetninger.
Følgende skal tas opp spesielt:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Veivalg: Sikrings- og retrettmuligheter, sikkerhetsmessige forhold ved anmarsj og retur
Veivalg: Bruk av klatrefører, graderingssystem
Forberedelse på uforutsette hendelser, uforutsett overnatting ute
Kritiske faktorer i vurdering av kursgrupper
Generelle risikofaktorer i klatring, ulykkesstatistikk
Ulykkesforebygging: Risikobevissthet, menneskelige feil og muligheter til å fange opp
feil, preventivt tenkesett, gradvis erfaringsoppbygging
Kommunikasjon, løpende kameratsjekk og samarbeid i taulaget.
Sikkerhet med uøvde i utsatt terreng: Opptreden, situasjonsoppfatning og sikring
Krav til valg av sted for instruksjon og øvelser
Egenansvar og instruktøransvar

Klatreteknikk
Grunnleggende klatreteknikk bør være tema for en instruksjonsøvelse, slik at deltakerne
bevisstgjøres om valg av sted, situasjon og formidlingsform.
Taulagsrutiner og sikringsmetoder
Temaene fra metodekurset bør repeteres gjennom diskusjon og instruksjonsøvelser, slik at
deltakerne får vist at de har nødvendig metodekjennskap og forståelse. Presentasjonsform og
prioritering av emner på nybegynnerkurs gjennomgås.
Kameratredning
Deltakerne planlegger og gjennomfører øvelser som de ville gjort på kurs. Samtidig drøftes hva
som bør undervises på nybegynnerkurs og på videregående kurs, valg av sted for øvelser og
hvordan ta vare på sikkerheten under øvelsene.
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Verdier og normer, historie og tradisjoner, klatreskikk og etikk
Temaet bør berøre spørsmål knyttet til individuelt og felles ansvar under klatring og ferdsel i
fjellet, rollemodeller i klatring og ulik sikkerhetspraksis, alvor kontra lek, sporløs ferdsel kontra
tilrettelegging, ulike holdninger til naturbruk, tradisjoner i fjellsport og fjellbruk, utviklinga i
norsk klatreskikk, historiske faser i utvikling av klatresporten og utstyrsutvikling. Dette kan tas
opp til diskusjon i situasjoner ute, i pauser eller i kveldsøkter.
Naturvennlig ferdsel
Gjennom kurset skal kursdeltakerne få kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel, og
få forståelse for ulike måter å arbeide med dette temaet på et kurs.
Andre tema
Dette er emner som tas opp i situasjoner ute eller som presentasjoner på kveldsøkter, i pauser
eller når det er naturlig ute på tur.
Ø Instruktørens praktiske oppgaver før, under og etter et kurs.
Ø Informasjon og kommunikasjon med kursdeltakere og andre
Ø Klær, mat og drikke – instruktørens ansvar?.
Ø Førstehjelp (jf metodekurset).
Ø Geologi, fjellkjennskap og klatreformasjoner
Ø Kjennskap til standarder, lover og regler og organisasjoner.
Deltakerne kan få tildelt hvert sitt teoriemne og vise hvordan de vil presentere emnet på et
nybegynnerkurs.
Nærmere om valg og bruk av arbeidsmåter
Gjennom hele kurset skal deltakerne trenes i å vurdere hvordan de ulike læringsemnene bør
formidles på et klatrekurs:
Ø Hvor? (Vurdering av hvor undervisning av læringsemnet bør gjennomføres)
Ø Hva? (Vurdering av hvilke enkeltelementer som går inn i læringsemnet)
Ø Hvordan? (Valg av situasjon og pedagogisk arbeidsform – instruerende og/eller
problemløsende)
Ø Når? (Hvor bør læringsemnene plasseres i kurssammenhengen?)
Ø Hvorfor? (Verdiforankret begrunnelse for hvert av de 4 første punktene)
Valg og bruk av situasjoner man treffer på eller skaper underveis bør være gjennomgående for
kurset. Deltakerne må lære seg at de kan formidle ting uten at de nødvendigvis instruerer
kontinuerlig. Flere temaer kan tas opp til diskusjon om innhold og presentasjon, da dette vil
stimulere til refleksjon og bevisstgjøre deltakerne.
Læringssituasjonene under instruktørkurset er ikke nødvendigvis de samme som egner seg på et
nybegynnerkurs. I en eller flere instruksjonsøvelser bør deltakerne gis i oppgave å tilpasse
læringsemner for et begynnerkurs, slik at de selv velger hvilke enkeltelementer som skal inngå,
velger situasjon og pedagogisk arbeidsform, og gjennomfører emnet. Ethvert læringsemne
legges opp som en progresjon bygd opp av enkle og oversiktlige elementer slik at deltakerne har
overskudd til å reflektere over det de skal gjøre. Velg lette ruter for å sikre dette overskuddet til å
lære.
Hver dag bør oppsummeres ved at alle deltar i en erfaringsdeling på kvelden. Forberedelse til
neste dag bør også være et naturlig element i kveldsøkta. Dette er rutiner deltakerne bør ta med
seg i sin videre instruktørrolle.
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Høyfjellstema
For at veilederkurset skal kunne kvalifisere deltakerne direkte til klatreinstruktør 1 høyfjell, må
kurset gjennomføres i et fjellområde som har alpin karakter, og som byr på utfordringer knyttet
til anmarsj eller retur over bratt snø og/eller isbre, klatring i ur og/eller løst fjell, improvisert
rappellering, orientering og uvisse værforhold. Følgende tema skal gjennomgås ut over de som
inngår i et lavlandskurs.
Naturkunnskap
•
•
•
•
•

Værkunnskap; været i høyfjellet, typiske mønstre (vind, nedbør, temperatur, tordenvær)
Snøkunnskap; sommersnø i høyfjellet, skredfare sommerstid
Brekunnskap i høyfjellet, om alpine isforhold
Fjellgrunnskunnskap; kvalitetstegn for fjellgrunnen, tolking av steinsprangfare
Plante- og dyrekunnskap; planter og dyr i høyfjellet

Ferdigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat og drikke, valg og bruk tilpasset klatring i høyfjellet
Klær, valg og bruk tilpasset klatring i høyfjellet
Ly og leir; bivuakk og leirliv i høyfjellet
Orientering og vegvalg; aktuelle hjelpemiddel og framgangsmåter for orientering i
høyfjellet
Alpine snø- og isferdigheter
Ferdsel på klippe med løs fjellgrunn
Klatre i alpint lende med snø, is og løs fjellgrunn
Klatring med stegjern og ulike isverktøy
Valg og bruk av sikringsmetoder og sikringsmidler for alpine forhold
Improvisert rappell
Klatring på løpende mellomforankring
Kameratredningsferdigheter, tilpasning til ferdsel i høyfjellet

9.5.6 Vurdering
Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en
personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en
mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende
punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap.
Kandidatene skal vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og
begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.
Endelig godkjenning som klatreinstruktør 1 lavland eller høyfjell gis etter bestått veilederkurs,
når skjema for registrering i instruktørregisteret er sendt inn.
9.5.7 Viderekvalifisering fra klatreinstruktør 1 lavland til høyfjell
Kandidater som tidligere er godkjent som klatreinstruktør 1 lavland kan viderekvalifisere seg til
klatreinstruktør 1 høyfjell gjennom å opparbeide egen klatreerfaring fra høyfjell og alpin klatring
og deretter gjennomgå to dagers ekstra assistentpraksis. Kravene til klatreerfaring er de samme
som for opptak til veilederkurs høyfjell (9.5.3).
Assistentpraksisen skal gjennomføres etter at høyfjellserfaringen er godkjent av NF, på klatrekurs
i terreng der kandidaten kan få vist sine forutsetninger for å instruere i høyfjellsklatring. Endelig
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godkjenning som klatreinstruktør 1 høyfjell gis i dette tilfellet etter gjennomført assistentpraksis
med anbefaling fra kursleder, når skjema for registrering i instruktørregisteret er sendt inn.
9.5.8 Arbeidsfelt
Klatreinstruktør 1 lavland kan virke som:
Ø instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet, både sportsklatring og
naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.
Klatreinstruktør 1 høyfjell kan virke som:
Ø instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet eller i fjellet, både
sportsklatring og naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.
Arrangøren vurderer når en klatreinstruktør 1 lavland eller høyfjell har tilstrekkelig erfaring som
instruktør til å virke som kursleder på klatrekurs. Minst 15 dagers instruktørpraksis er anbefalt.

9.6 Metodeseminar klatring
Seminaret er obligatorisk for klatreinstruktører som ønsker å videreutdanne seg til kursledere på
instruktørkurs, og åpent for andre deltakere. Det skal gi deltakerne dypere innblikk i og forståelse
av metoder for taulagsklatring og kameratredning og evne til å beherske og vurdere disse.
9.6.1 Mål
Formål med seminaret
Seminaret skal gi anledning til øving med og diskusjon om metoder, og gjennom dette gi
deltakerne bredt innblikk i fortrinn og ulemper ved ulike metoder i gitte situasjoner. Seminaret
skal gi deltakerne en gjensidig, faglig oppdatering og bidra til at et enhetlig metodesett
praktiseres likt på alle kvalifiserende kurs etter Nasjonal standard. Seminaret skal også være et
forum for å utveksle erfaringer med andre instruktører. Det ventes at deltakerne er aktive i
diskusjoner og selv bidrar til innhold og gjennomføring.
Læringsmål
Seminaret skal gi deltakerne anledning til å bruke og drøfte metodesettene for fjellklatring og
videregående kameratredning. De skal ha detaljert kunnskap om standardmetodene for samme
som brukes i kvalifiserende kurs etter Nasjonal standard; de skal kunne gjøre rede for hvorfor
disse metodene er valgt, og de skal selv vise gode ferdigheter i bruk av metodene. Deltakerne
skal i tillegg kunne bedømme hvordan ulykker kan og bør forebygges, både generelt og spesielt i
forbindelse med kurs og organisert klatring.
9.6.2 Opptakskrav
Ø Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell

Ø
Ø
Ø
Ø

9.6.3 Rammer for seminaret
Varighet på minst tre fulle dager.
Holdes i et klatreområde som er egnet for å gjennomgå alle aktuelle metoder.
Minst to instruktører (kursleder/medinstruktør) , jf avsnitt 5.3.7.
Maksimalt 6 deltakere per instruktør.

9.6.4 Temaliste
Ø Prøving og drøfting av metoder i kursklatring og grunnleggende kameratredning.
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Ø Ulykkesforebyggende arbeid, med spesiell vekt på analyse av risikofaktorer, tiltak for å
redusere faren for mistak og konsekvenser av mistak. Ansvaret for egen og deltakeres
sikkerhet skal drøftes.
Ø Etikk, sikkerhet og ansvar, jf veilederkurset
Ø Improvisert redning i kompliserte situasjoner i fjellvegg
Ø Valg av område for redningsøvelser
Ø Ansvar og opptreden ved ulykker på kurs eller under føring
Ø Varsling og organisering ved en ulykke
Ø Teoretisk innføring i den organiserte redningstjenesten og hvordan en redningsaksjon
organiseres og gjennomføres
Ø Hensyn til natur ved en eventuell ulykkeshendelse
Ø Førstehjelp
Vektlegging og rekkefølge av temaene
Det bør ikke være nødvendig å gå like dypt inn i alle tema på lista. Deltakernes kompetanse må i
stor grad bestemme hvilke tema som kan tas summarisk og hvilke man må gå grundigere inn på.
Improviserte metoder og teknikker som instruktør kan ha bruk i tilfelle ulykke skal prioriteres.

9.6.5 Vurdering
Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i seminaret. Sluttvurdering skal gis i
en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp
en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra
følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap.
Kandidatene vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet
vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.
9.6.6 Arbeidsfelt
Seminaret gir ikke utvidet arbeidsområde som instruktør, men er nødvendig i kvalifiseringen til
klatreinstruktør 2 høyfjell. Bestått metodeseminar, instruktørkurspraksis og gjennomført
instruktørseminar kvalifiserer til å være kursleder på instruktørkurs.

9.7 Instruktørkurspraksis
For å kunne bli godkjent som klatreinstruktør 2 sport eller klatreinstruktør 2 høyfjell kreves
praksis som veileder på instruktørkurs.
9.7.1 Mål
Formål med praksisen
Instruktørkurspraksisen skal gi en innføring i hvordan instruktørkursene er bygd opp og
gjennomføres. Man skal være med på vurdere instruktørkurskandidater og lære hvordan dette
gjøres, hvordan man gir tilbakemeldinger og gjennomfører vurderingssamtale.
9.7.2 Opptakskrav
Ø Godkjent som klatreinstruktør 1 sport eller klatreinstruktør 1 høyfjell
Ø For klatreinstruktør 1 sport: minst 10 dagers praksis som kursleder
Ø For klatreinstruktør 1 høyfjell: minst 10 dagers praksis som kursleder i det terrenget hvor
praksisen gjennomføres.
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Instruktørkurspraksisen kan gjennomføres ved å være medinstruktør på instruktørkurset, eller ved
å delta i tillegg til kursleder og medinstruktører.
9.7.3 Rammer for praksisen
For klatreinstruktør 1 sport:
Ø Samlet varighet på minst to instruktørkurs sportsklatring
For klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell:
Ø Samlet varighet på minst 8 fulle dager.
Ø Minst 4 dagers praksis skal være fra veilederkurs klatring.
Ø Minst 4 dagers praksis skal være fra metodekurs klatring eller instruktørkurs
sportsklatring.
9.7.4 Vurdering
Underveis i instruktørkurspraksisen får kandidaten løpende muntlig tilbakemelding fra kursleder.
Etter endt kurs skal assistenten få en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til
videre egenutvikling. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i
kandidatens loggbok.
9.7.5 Arbeidsfelt
Gjennomført instruktørkurspraksis gir ikke utvidet arbeidsområde som klatreinstruktør, men er
nødvendig i kvalifiseringen til klatreinstruktør 2. Bestått metodeseminar, instruktørkurspraksis og
gjennomført instruktørseminar kvalifiserer til å være kursleder på instruktørkurs.

9.8 Instruktørseminar
Seminaret er obligatorisk for klatreinstruktører som ønsker å videreutdanne seg til kursledere på
instruktørkurs. Det skal gi deltakerne en faglig basis for å lære bort formidlingsteknikk.
9.8.1 Mål
Formål med seminaret
Seminaret skal gi deltakerne innsikt i pedagogikk og didaktikk knyttet til klatring, og en
anledning til å drøfte kursleders rolle, ansvar og oppgaver i lys av seminardeltakernes egen
praksis. Pedagogiske, sikkerhetsmessige og sosiale sider av kurslederrollen skal belyses.
Deltakerne skal bevisstgjøres om veiledning og vurdering av instruktørkandidater. Seminaret skal
også være et forum hvor instruktører får en faglig oppdatering gjennom å utveksle erfaringer med
andre instruktører.
Læringsmål
Etter seminaret skal deltakerne kunne drøfte hvordan klatreinstruktører kan settes i stand til gi
kursdeltakere en kompetent, sikker og inspirerende innføring i klatring. Deltakerne skal kunne
reflektere over alle sider ved instruktørens ansvar og oppgaver, og ha et bevisst og ansvarlig
forhold til veiledning og vurdering av instruktørkandidater.
9.8.2 Opptakskrav
Ø Godkjent klatreinstruktør 1 sport eller klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell
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Ø
Ø
Ø
Ø

9.8.3 Rammer for seminaret
Arrangeres av NF, eventuelt i samarbeid med arrangører på nivå 2.
Kan arrangeres som felles instruktørseminar for klatre-, bre- og skredinstruktører.
Varighet 20 timer fordelt på tre dager
Deltakerne skal hver for seg eller i grupper gis ansvar for å forberede ulike deltema.

9.8.4 Temaliste
Innholdet i seminaret skal bygge på deltakernes egenerfaring som instruktør og bestå av teori
med didaktiske øvelser, vekslende mellom teori, praksis, refleksjoner og diskusjon.
Ø Ledelse og veiledning
Ø Pedagogikk; krav til læringsmiljø og progresjon, valg og bruk av arbeidsmetoder og
læringssituasjoner
Ø Kommunikasjon og formidling
Ø Tilbakemelding og evalueringsmåter i positive og negative sammenhenger
Ø Gruppeprosesser og læringsmiljø, personlige relasjoner i kurssammenheng
Ø Sikkerhet under opplæring; risikovurdering og risikohåndtering
Ø Kulturformidling, norsk friluftslivstradisjon
Ø Organisering og ledelse av kurs, kursleders ansvar og plikter, informasjon
Ø Kursopplegg, struktur og gjennomføring
Ø Menneskelige feil og tiltak for å forebygge ulykker
Ø Instruktørsamarbeid, evaluering
Ø Nasjonal standard og andre standarder, forskjellige utdanningssystemer
Ø Lovverk
Vektlegging og rekkefølge av temaene
Det bør ikke være nødvendig å gå like dypt inn i alle tema på lista. Deltakernes kompetanse må i
stor grad bestemme hvilke tema som kan tas summarisk og hvilke man må gå grundigere inn på.
Kursledelse, pedagogikk og sikkerhet skal prioriteres.
9.8.5 Vurdering
Seminaret skal være et faglig forum der det ventes at alle deltakerne er aktive i diskusjoner og
bidrar til innhold og gjennomføring. Deltakerne skal kunne få tilbakemeldinger til sin egen
praksis og sine egne erfaringer gjennom diskusjoner med andre deltakere og seminarledere. Det
gis ingen formell vurdering av deltakerne.
9.8.6 Arbeidsfelt
Seminaret gir ikke utvidet arbeidsområde som instruktør, men er nødvendig i kvalifiseringen til
klatreinstruktør 2. For klatreinstruktør 2 sport kvalifiserer egenerfaring, instruktørkurspraksis
med anbefalinger og gjennomført instruktørseminar til å være kursleder på instruktørkurs. For
klatreinstruktør 2 høyfjell kommer bestått metodeseminar klatring i tillegg.

9.9 Godkjenning som klatreinstruktør 2
Godkjenning som klatreinstruktør 2 sport gis av NF-styret etter at instruktørkurspraksis (9.7.) og
instruktørseminar (9.8.) er gjennomført. Godkjenning som klatreinstruktør 2 høyfjell gis av NFstyret etter at metodeseminar klatring (9.6.) er bestått, instruktørkurspraksis (9.7.) og
instruktørseminar (9.8.) er gjennomført.
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For alle klatreinstruktør 2 kreves det også at kravet til egenaktivitet er oppfylt, se kap. 5.2.2.
Godkjenningen gis på grunnlag av søknad som dokumenterer at godkjenningskravene er oppfylt.
9.9.1 Arbeidsfelt
Klatreinstruktør 2 sport kan virke som:
Ø kursleder og instruktør på instruktørkurs sportsklatring
Klatreinstruktør 2 høyfjell kan virke som:
Ø kursleder og instruktør på kvalifiserende kurs på klatrefjell i alle typer terreng.

9.10 Isklatreinstruktørkurs
9.10.1 Mål
Formål med kurset
Kurset er en videreutdanning for godkjente klatreinstruktører som ønsker å utvide sitt
arbeidsområde til også å innbefatte instruksjon i og organisering av klatring på fosseis.
Deltakerne skal bevisstgjøres om forutsetninger for sikker klatring på fosseis og bruk av økser på
klippe (tørrøksing). De skal gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring på is og
snø, dog ikke alpin vinterklatring. Deltakerne skal vise at de er klar over og tar hensyn til de
spesielle farer man møter under klatring på fosseis, herunder skred, isras og faren ved å klatre
med skarpt utstyr. I tillegg skal deltakerne være bevisste på valg av klær og utstyr til klatreturer i
fosseis. Deltagerne skal også vise at de er i stand til å undervise i disse emnene.
Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne:
Ø Kunne mestre og vurdere utstyret som brukes ved flertaulengders klatring på fosseis og
kunne forklare utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger, med særlig vekt
på bruken av naturlige sikringsmidler ved klatring på fosseis, miks og snø. De skal forstå
hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre.
Ø Ha en grundig forståelse av standard metodesett ved flertaulengders klatring på fosseis,
med særlig vekt på sikringsplasseringer og forlengere, sikringskjeden, standplasser,
klatring på enkelttau og dobbelttau, og evne til å bruke og vurdere dette.
Ø Kunne vurdere linjevalg i fosseis og finne hensiktsmessig og sikker plassering av
standplass, og kunne grunngi disse valgene.
Ø Kunne bruke og vurdere teknikker for å bevege seg sikkert på bratt is og snø.
Ø Kunne bruke og vurdere standard metodesett for flertaulengders rappell på isruter, samt
metoder for å ivareta deltakersikkerhet under flertaulengders rappell med en instruktør
alene.
Ø Kunne ta i bruk standard metoder for kameratredning i situasjoner på fosseis.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

9.10.2 Opptakskrav
Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell.
Minimum 2 års erfaring med klatring av flertaulengders fosseruter i forskjellige områder.
Sikkert og metodisk kunne lede grad WI4.
Generell erfaring fra turer i fjellet vinterstid.
Skredkompetanse tilsvarende NF grunnkurs skred eller tilsvarende egenerfaring.
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Presisering: ”2 års erfaring” må forstås som 2 år med relativt høy egenaktivitet, med minst 15
taulengder i året på is, med et betydelig antall flertaulengders ruter. Kandidaten bør ha ledet
flere ruter på WI4.

9.10.3 Kursbeskrivelse for isklatreinstruktørkurs
Varighet minst 4 fulle dager. Maksimalt 4 deltakere per instruktør (kursleder/medinstruktør).
Gjennom øvelser, klatring, undervisning og teori skal metodesett, rutiner, sikkerhetskrav og
veiledning gjennomgås. Det skal legges sterk vekt på de spesielle hensyn og forsiktighetsregler
man må ta under isklatring og vinterfriluftsliv.
Deltagerne skal gis begrunnet og nyansert tilbakemelding på sin egen praksis. De skal få mest
mulig egenpraksis i metodikken i klatring på is og snø og skal motiveres til å være aktive, ta
initiativ, være deltagende i diskusjoner og vise forståelse og innsikt i tema som tas opp.
9.10.4 Temaliste
Bevegelsesteknikk og bruk av personlig utstyr
Bevegelsesteknikk og bruk av personlig utstyr forutsettes å ligge innenfor det deltakerne
behersker fra før. Kurset skal imidlertid gjennomgå hvordan man best mulig kan formidle ulike
bevegelsesteknikker på snø og is, samt bruk av øks på klippe i en kurssammenheng.
Taulagsrutiner
Temaet forutsettes å ligge innenfor det deltagerne kan fra før, men gjennomgås på klatreturer.
Snø- og iskjennskap. Linjevalg.
Deltakerne skal vise at de har god kjennskap til den naturgitte variasjonen i isens egenskaper, er
fortrolige med isen som medium for klatring, og at de er i stand til å gjøre fornuftige og sikre
vegvalg.
Sikringsmidler og sikringsmetoder
Deltakerne skal vise gode egenferdigheter i bruk av klatre- og sikringsutstyr, og ha forståelse for
enkeltdelenes funksjon i sikringskjeden. Følgende momenter for klatring på is og snø berøres
spesielt:
Ø Ulike typer isskruer og hensiktsmessig plassering av isskruer. Vurdering av isskruers
holdfasthet under ulike isforhold.
Ø Ulike sikringsmidler i snø. Vurdering av snøkvalitet og styrke på sikringsmidlene.
Ø Bruk av isøks som sikringsmiddel på snø og is og momenter relatert til dette.
Ø Valg og bruk av sikringsmetoder (enkelt- og dobbelttau)
Ø Standplasser på is og snø. Krav til standplasser og valg av plassering. Kursstandplasser.
Ø Krefter i sikringskjeden. Valg av tau og slynger ved isklatring.
Ø Rigging av toppfester for organisert aktivitet på is.
Ø Rappellfester på snø og is. Abalakov-forankring.
Ø Oppbremsing med isøks i snøbakke.
Ø Kort om sikring på klippe under vinterforhold.
Ø Organisering av utstyr. Hvordan beskyttes mot skarpt utstyr.
Ø Vedlikehold av utstyr
Emnene kan gjennomgås i forbindelse med leding / standplassarbeid samt kameratredning, med
vekt på å presentere innlæringsmetoder.
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Kameratredning og kjennskap til den organiserte redningstjenesten
Dette er kjente tema fra metodekurs klatring og kan berøres både under tur og på kveldstid.
Førstehjelp
Det gjennomgås elementær førstehjelp for skadetyper som er spesielt relatert til isklatring.
Frostskader, nedkjøling og kuttskader skal vies spesiell oppmerksomhet. Hvordan man holder
deltakere varme under organisert aktivitet skal også være tema i denne økten. Bekledning og valg
av mat og drikke bør og tas opp i denne forbindelse.
Veilederrollen
Det forutsettes at deltagerne får anledning til å praktisere i veilederrollen gjennom kurset og at
denne rollen er emne for diskusjon om kvelden. Det skal fokuseres på det ansvar man har som
instruktør og turleder under vinterforhold og hvilke spesielle hensyn man bør ivareta under
vinterforhold, herunder valg av aktivitet eller tur ut fra gruppens sammensetning og evne til å
ivareta en gruppes sikkerhet under skiftende forhold.
Det skal diskuteres kursinnhold på forskjellige kurs. Deltagerne skal trenes i hvordan ulike emner
presenteres på kurs. Hvilke emner skal inngå i et kurs? Hvordan bør man presentere ulike emner?
I hvilken rekkefølge skal de ulike tema presenteres? Etc.
Ved klatring på snø og is er isras og snøskred elementer om er viktige i vurderingen av
risikobildet. Disse spesielle faremomentene skal tas opp både på tur og på teoriøkter underveis i
kurset med fokus på å gjøre trygge veivalg.
Andre tema
Dette er emner som kan tas opp i situasjoner ute eller som presentasjoner på kveldsøkter, i pauser
eller når det er naturlig ute på tur.
Ø Risikofaktorer og ulykkesårsaker ved klatring på is og tørrøksing
Ø Risikofaktorer ved ferdsel ute vintertid. Dårlig sikt, korte dager, uforutsette overnattinger.
Ø Bekledning, mat og drikke på vinterturer
Ø Naturvennlig ferdsel ved denne typen turer og kurs
9.10.5 Vurdering
Deltagerne skal få en løpende, muntlig tilbakemelding gjennom kurset. Sluttvurdering skal gis i
en personlig samtale med hver enkelt deltager. Deltageren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp
en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra
følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap.
Kandidatene skal vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og
begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.
9.10.6 Arbeidsfelt
Isklatreinstruktør kan virke som:
Ø Instruktør på ikke-kvalifiserende isklatrekurs på entaulengdes fosser. Arrangøren vurderer
når instruktøren har tilstrekkelig erfaring til å virke som kursleder
Ø Instruktør på isklatreinstruktørkurs dersom instruktøren også er Klatreinstruktør 2 høyfjell
og har minst 8 dagers praksis som instruktør på isklatrekurs
Arrangøren vurderer når en isklatreinstruktør har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke
som kursleder på ikke-kvalifiserende isklatrekurs. Minst 15 dagers instruktørpraksis, hvorav
minst 5 dager på is etter bestått isklatreinstruktørkurs er anbefalt.
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10 Utdanningsstige skred
10.1 Krav til arrangementene
Når skredinstruktørkurs kunngjøres, skal det framkomme om arrangementet er innrettet mot
enkelt skredterreng (nordisk) og/eller utfordrende skredterreng (alpint). Det kan avholdes
separate eller felles instruktørkurs for enkelt og utfordrende skredterreng. Ved felleskurs skal det
som minimum brukes en og en halv dag til praksis i målgruppespesifikt terreng, det vil si turer
der kandidatene øver på metoder, veivalg og instruksjon i terreng som er relevant for dem.
10.1.1 Krav til sikkerhet
Kurs i vegvalg, snøkjennskap og skredredningstjeneste må legges til terreng med slike
dimensjoner og typiske kjennetegn for skredutsatt lende at det er mulig å gjøre dagsturer med
utsikt til illustrerende lende, samtidig som tilfredsstillende sikkerhet opprettholdes.
Graving av snøprofil og stabilitetstester må kunne foregå på en slik måte og i slikt lende at
deltakere ikke risikerer å bli revet med i farlige skred eller å bli begravd under snø. Skredøvelser
skal gjennomføres på steder der det i løpet av øvelsesperioden ikke kan gå naturlige eller kunstig
utløste skred. Det vil si at et øvelsesskred ikke skal sprenges eller utløses på annen måte, men
graves ut (om nødvendig av deltakerne selv).
Figuranter i skredet skal sikres mot uhell og skader. Ved nedgraving av figurant skal gropen
utformes i henhold til Norges røde kors hjelpekorps sine retningslinjer, og figuranten skal ha
kontinuerlig samband med kursledelsen, være entydig posisjonsbestemt uavhengig av søkeutstyr
og være fysisk og psykisk rustet for oppgaven.
Ved bruk av helikopter forutsettes at kursleder har erfaring med dette og er kjent med
sikkerhetsrutiner.
Ettersom flere kurs skal gjøre deltagerne i stand til å gjøre veivalg i utfordrende2 skredterreng må
disse også inkludere turer i slikt terreng – dersom forholdene ligger til rette for det. Kursleder er
ansvarlig for å gjøre en vurdering av lokale forhold i utfordrende terreng dersom det er regional
faregrad 2 eller høyere.
Det skal ikke legges turer og aktiviteter i komplekst skredterreng på vintersnø (lagdelt).

2

NF følger NVEs modell for terrengklassifisering. 1) Enkelt skredterreng: Slakt terreng (generelt under 30 grader)
med få eller ingen skredområder. Utløpsområder (sjeldne skred), terrengfeller, bekkedaler eller skrenter kan
forekomme. 2) Utfordrende skredterreng: Terreng generelt slakere enn 30 grader, men med enkeltheng over 30
grader. Mulig med rutevalg for å unngå skredområder. Terrengfeller finnes. Skredkurs og redningsutstyr anbefales.
3) Komplekst skredterreng: Terreng generelt brattere enn 30 grader. Terrenget gir begrensete muligheter for å unngå
skredområder. Terrenget kan være uoversiktlig og by på mange terrengfeller. For ferdsel i klasse 3 forutsettes
skredredningsutstyr, kunnskap om kameratredning og erfaring i ferdsel i skredterreng.
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10.2 Metodekurs skred
10.2.1 Mål
Formål
Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør må ha for å holde dagskurs, grunnkurs
og fagsamling skred.
Kurset skal gi deltakerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering,
identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i rasende fjell og
kameratredning.
Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne beherske kameratredning, veivalg og hensiktsmessig ferdsel i
enkelt (nordisk) eller utfordrende (alpint) skredterreng. De skal være i stand til å gjøre gode
vurderinger mht:
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Turplanlegging med grupper, med vekt på alternative ruter, gjennomføring av turen og
evaluering med kritisk søkelys på beslutningsprosessene med vekt på læringsutbytte.
Vurdere gruppens forutsetninger for turen:
o Heterogenitet mht. ferdigheter, lyster, utstyr, form, risikoforståelse og risikoaksept
o Gruppedynamikk, empati og omsorgsevne; før, underveis og etter tur.
o Hvordan menneskelige faktorer kan påvirke beslutninger i farlig retning.
Tolkning av faretegn
o I overflaten: skytende sprekker, drønn og nylig skredaktivitet
o Gitt i snødekkeundersøkelser
o Gitt i værdata og skredvarsler
o Gitt i forholdet (mikro-variasjon) mellom kart og terreng – terrengfeller.
Trygge veivalg i skredterreng og hensiktsmessige risikoreduserende tiltak

10.2.2 Opptakskrav
Solide ferdigheter i vinterfriluftsliv; håndtering av alpine farer, ski, klær, ernæring,
orientering og erfaring med ly og leir.
Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
Gjennomført grunnleggende skredkurs
Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år.
Krav til skiferdigheter:
o For alpin kvalifisering: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under
alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
o For nordisk kvalifisering: Gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30
graders helling.

Deltakelse på minst én fagsamling skred anbefales. Deltakerne skal være vant til tankegangen
rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3
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skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i
relevant litteratur3.

•
•

10.2.3 Kursbeskrivelse
Varighet fire hele dager
Maksimalt fire deltagere pr instruktør (kursleder/medinstruktør, jf. avsnitt 5.3.11).

Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et
mulig skredfarlig terreng. For vurdering av vegvalg legges hovedvekten på å bruke de objektive
vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal
være en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.
Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og
utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i
situasjoner der de får vist at de behersker metodene – f.eks. ved å la dem veilede hverandre. De
skal først og fremst få anledning til å lære mest mulig. Kurset skal ikke bære preg av
eksaminasjon eller testing.
En naturlig utvikling i løpet av kurset er at deltakerne får mer og mer ansvar for å planlegge og
gjennomføre øvelser og turer, der instruktøren skal holde seg tilgjengelig, men litt i bakgrunnen.
Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.
10.2.4 Temaliste
Hovedtema for kurset er:
1. Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket.
2. Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd.
3. Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.
Følgende tema skal gjennomgås:
•

Turplanlegging.

•

Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng
o Risikofaktorer og ulykkesårsaker
o Hvordan ulike menneskelige faktorer kan utløse farlige valg og beslutninger i
ulike situasjoner
o Samspill og beslutningsprosesser i turgrupper
o Hensiktsmessige regelbaserte metoder

•

Terrengvurdering og klassifisering
o Hvordan bedømme potensielle utløsnings- og utløpsområder for snøskred på kart
og i terreng
o Identifisere terrengfeller på kart og i terreng
o Terrengtyper

•

Identifikasjon av alarmtegn
o Skytende sprekker, drønn, nylig skredaktivitet

3

Anbefalt
litteratur
09/2013
(se
instruktørveileder
for
oppdatert
Lundberg
Nes,
C.
(2013)
Skikompis
–
Snøskred
og
trygg
ferdsel,
Selja
Tremper, B. (2008) Staying alive in avalanche terrain, The Mountaineers Books.
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o Stabilitetsvurdering (skispor, stav, hånd, skikutt, skavlhopp etc.)
o Vind, temperatur, nedbør
•

Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket
o Omdannelsesprosesser i snøen og værets påvirkning av snødekket og forventet
variasjon fra snøen kommer til den går
o Snødekkeundersøkelser med systematiske metoder
o Skredproblemets sannsynlige utbredelse
o Tester for identifisering av svakt lag (for eksempel spadeprøven eller den lille
blokktesten)
o Stabilitetstester

•

Den internasjonale skredfareskalaen, system og metode for regionale skredvarsler i
Norge.

•

Kameratredning
o Ledelse: Stopp– tenk –vurder; organisering av søk, søkefaser.
o Søkemønstre – hensiktsmessige søkemønstre for alle typer scenarier.
o Førstehjelp i forbindelse med skredulykker og transport,
forventede
skademekanismer ved skredulykker, livreddende førstehjelp og hypotermi.

•

Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)
o Mønster for terrengtype 1, enkelt skredterreng
§ Unngå ferdsel i skredterreng
o Mønster for terrengtype 2, utfordrende skredterreng
§ Sporvalg, avlastningsavstand og kjøredisiplin
o Mønster for terrengtype 3, komplekst skredterreng
§ Sporvalg, avlastningsavstand og kjøredisiplin

•

Andre temaer, emner som kan tas opp i situasjoner ute eller som presentasjoner på
kveldsøkter, i pauser eller når det er naturlig ute på tur.
o Naturvennlig ferdsel. Gjennom kurset skal kursdeltakerne få en forståelse for hva
som ligger i NFs arbeid for naturvennlig ferdsel.
o Veilederrollen. Veilederrollen er ikke tema for metodekurset, men deltakerne bør
gjøres kjent med hva som er en skredinstruktørens ansvar og oppgaver, hvilke
egenskaper som er viktige i veilederrollen og hva som forventes for å bestå et
veilederkurs.
o Utstyr – hva gjelder og hva betyr utstyret for våre valg i vinterfjellet?
o Klær, mat og drikke (instruktørens ansvar?).

10.2.5 Vurdering
Underveis på kurset skal deltakerne få en løpende, nyansert tilbakemelding om sin egen praksis,
sikkerhet, egenferdighet og forståelse av fagtemaene.
Ved kursets avslutning skal de gis en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til
videre egenutvikling. Deltakere med manglende forståelse for tema som er sentrale på kurset, må
få konkret beskjed om hva som må forbedres før eventuell videre utdanning. De konkrete
vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i kandidatens loggbok.
Det legges opp til løpende diskusjon (evaluering) av alle økter og kursdager gjennom
tilbakemeldinger både fra instruktører og de andre deltakerne.
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10.2.6 Arbeidsfelt
Gjennomført metodekurs skred gir ikke selvstendig instruktørkompetanse, men gir anledning til å
gjennomføre assistentpraksisen som er nødvendig for å bli tatt opp til veilederkurs skred.
Det skal fremgå i evalueringen om instruktørassistenten kan virke som gruppeleder på
fagsamling skred og/eller medinstruktør på dagskurs skred innenfor aktuelt arbeidsområde
(nordisk/alpint):
•

•

Instruktørassistenten kan godkjennes til å veilede grupper på opptil 5 personer på
fagsamling skred, forutsatt at arrangør har definert og klassifisert kursområdet, godkjent
instruktør har gjort en lokal vurdering av faregrad, og gått god for turplanen.
Instruktørassistenten kan godkjennes til å være medinstruktør på dagskurs forutsatt at
arrangør har definert og klassifisert kursområdet, og at en godkjent instruktør har gjort en
lokal vurdering av faregrad og gått god for turplanen.

10.3 Assistentpraksis
Som grunnlag for veilederkurset behøver deltakerne et pedagogisk erfaringsgrunnlag. De skal
derfor ha gjennomgått en praksis som instruktørassistent før opptak til veilederkurs skred.
Praksisen skal gjennomføres under ledelse og tilsyn av en veileder som er godkjent som
skredinstruktør 1 eller høyere. Veilederen skal gi instruktørassistenten løpende og konkret
vurdering i løpet av praksisen.

10.3.1 Mål
Formålet med praksisen er at instruktørassistenten skal lære ved å observere andre instruktører på
et kurs og ved å delta i instruksjon.
Assistenten skal gjennom observasjon og praksis få en innføring i hvordan et grunnkurs er bygd
opp, hvordan rekkefølgen på de ulike læringsmomentene bør være, samt hvordan man på best
mulig måte formidler kunnskaper til kursdeltakere (didaktikk).
På grunnkurs eller fagsamling skred skal assistenten tildeles konkrete instruksjonsoppgaver,
oppfordres til å observere andre instruktører og å dele erfaringene i instruktørgruppa, samt
gjennomføre en tur der han/hun skal lede en gruppe under observasjon av godkjent instruktør.
Assistenten bør også gis mulighet til å lede én eller flere diskusjoner rundt temaer som
turplanlegging eller gruppedynamikk.

•
•

10.3.2 Opptakskrav
Gjennomført metodekurs skred
Fulgt opp eventuelle anbefalinger om egenaktivitet og/eller egenutvikling før praksis.

10.3.3 Rammer for praksisen
Samlet varighet på minst seks fulle dager. De seks dagene kan fordeles på flere kurs eller
fagsamlinger av kortere varighet. Minst tre dager av assistentpraksisen skal være fra instruksjon
på grunnkurs skred. Assistenten skal ikke gis instruksjonsoppgaver uten tilstedeværelse og
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veiledning av instruktør. Assistentpraksis må gjennomføres senest tre år etter gjennomført
metodekurs.
10.3.4 Vurdering
Assistenten skal få en løpende, muntlig tilbakemelding underveis i praksisen. Etter endt kurs skal
assistenten få en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til videre
egenutvikling. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i kandidatens
loggbok.
10.3.5 Arbeidsfelt
Gjennomført assistentpraksis gir ingen kvalifisering som skredinstruktør utover det som er gitt
etter vurdering metodekurs, men kreves for å bli tatt opp til veilederkurs skred.

10.4 Veilederkurs skred
10.4.1 Mål
Formål
Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på rollen som skredinstruktør og ansvaret som
følger med. Kurset skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et skredkurs bør
formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen, hvor deltakerne skal vise at de har
den nødvendige forståelse, kunnskap og egenferdighet innen risikoreduserende tiltak, lederskap,
formidling og initiativ til å fungere som instruktører.
Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne beherske de temaene som inngår i metode- og veilederkursene
godt nok til å kunne gi skredkursdeltakere kompetent, sikker og inspirerende veiledning. De skal
være i stand til å:
• Lede og veilede grunnkursdeltakere i trygge veivalg i mulig skredterreng.
• Gjennomføre dekkende, risikoreduserende tiltak med grupper på tur.
• Formidle innsikter i det praktiske skredfaget (se pkt 10.2.4) som gjør skredkursdeltakeren
i stand til å ta bedre beslutninger i vinterfjellet.
• Lede turplanlegging i større grupper.
• Gjøre bruk av kunnskap om hvordan menneskelige faktorer kan påvirke beslutninger både
individuelt og i grupper.
• Lede evaluering av kursdagen/kurset/deltakere med vekt på læringsutbytte og kritisk
søkelys på deltakerens og gruppas beslutningsprosesser.
• Være en god rollemodell for trygge valg i vinterfjellet og for en inspirerende, helhetlig og
balansert tilnærming til friluftslivet.

•
•
•
•

10.4.2 Opptakskrav
Gjennomført metodekurs skred
Dokumentert assistentpraksis etter kravene i avsnitt 10.3.
Ha fulgt opp anbefalinger fra metodekurs og assistentpraksis.
Grunnleggende førstehjelpskunnskap kreves før godkjenning, med vekt på traume og
hypotermi.
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Kandidatene må beherske metoder og fagtema gjennomgått på metodekurs før de søker opptak på
veilederkurs. Veilederkurset må gjennomføres senest tre år etter gjennomført metodekurs. Det er
mulig å søke om begrunnet unntak fra dette kravet.

•
•
•

10.4.3 Kursbeskrivelse
Varighet fire hele dager
Minst 2 instruktører
Maksimalt fire deltagere pr instruktør.

Under hele kurset skal det fokuseres på veilederrollen. Instruksjonsøvelser er en sentral del av
kurset, og pedagogiske tilnærminger til skredkurs skal gjennomgås. Deltakerne skal vise at de
behersker presentasjon av praktiske tema så vel som teori, og at de har tilstrekkelig
egenferdighet. Deltakerne bør få ansvar for gjennomføring av økter slik at de får vist at de egner
seg som instruktører. De kan med fordel tildeles hvert sitt emne for å vise hvordan de vil
presentere emnet på et grunnkurs. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant
litteratur4.
Instruksjonsøvelsene bør også fungere som en repetisjon av de viktigste temaene fra
metodekurset (se 10.2.4). Gjennom hele kurset skal deltakerne trenes i å vurdere hvordan de ulike
læringsemnene bør presenteres på et skredkurs.
Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et
mulig skredfarlig terreng.
For vurdering av vegvalg og leirsteder legges hovedvekten på å bruke de objektive
vurderingskriteriene som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal
være en viktig del av kurset, der deltakerne tar stilling til ulike valgmuligheter.
Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.
10.4.4 Temaliste
Hovedtema for kurset er hvordan deltakerne som veiledere på skredkurs og samlinger kan bidra
til å:
1. Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket.
2. Håndtere skredfare gjennom veivalg og hensiktsmessig ferdsel.
3. Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.

4

Anbefalt litteratur 09/2013 (se instruktørveileder for oppdatert liste):
DNT fjellsport (2009) Håndbok for instruktører
Dreyfus, S. E. (2004) The five-Stage model of adult skill acquisition. Bulletin of Science Technology
Society June
2004 vol. 24, no. 3, 177-181, Sage.
Priest, S. & Gass, M.A. (2005). Effective leadership in outdoor programming, Campaign, IL: Human Kinetics.
Kapittel 5.

© Norsk Fjellsportforum

Nasjonal Standard

Januar 2016. Side 63

Instruktørrollen; helse, miljø og sikkerhet
Ved diskusjoner skal deltakerne vise bevisste holdninger og at de reflekterer over det å ta på seg
ansvar som instruktør. Instruktørens ansvar og oppgaver tas opp til diskusjon i situasjoner kurset
kommer opp i.
Deltakerne skal gis en kort innføring i kravene til tilbydere av forbrukertjenester,
arrangementsansvarlige og instruktører som følger av produktkontrolloven med forskrifter, og
hvordan disse kravene kan etterleves i praksis. De skal også gis en oversikt over det praktiske
ansvarsforholdet mellom tilbyder og tjenestemottaker.
Øvelser i oppfølging av kravene til informasjon, farevurdering, risikoanalyse og
risikoreduserende tiltak skal anspore deltakerne til å reflektere over hvordan lovens og
forskriftenes krav kan følges slik at det best tjener til å forebygge helse- og miljøskade.
Veiledning, ledelse og formidlingsmetoder
•
•

•
•
•
•

Krav til trygt og godt læringsmiljø og hvordan en kan legge til rette for dette.
Krav og hensyn i valg av læringssituasjoner, grunnleggende prinsipp for formidling av
praktiske og teoretiske emner og hvordan situasjoner og erfaringer kan utnyttes til læring
individuelt og i grupper.
Tilpassing av progresjon og innhold til ulike deltakere.
Tilbakemelding og evaluering.
Kommunikasjon og ledelse på skredkurs.
Konflikthåndtering.
Veivalg, sikkerhet, risikofaktorer og ansvar.

•
•

•

Deltakerne skal bevisstgjøres på sitt ansvar som ledere og kravene til å vurdere personer
og grupper av personer.
Deltakerne skal trenes i å begrunne turvalg/aktivitet ut fra gruppas sammensetning,
terreng, utstyr og skiftende værforhold, og til å ivareta sikkerheten for kursdeltakere med
ulike forutsetninger.
Følgende skal tas opp spesielt:
o Mønstre for veivalg (opp/ned) etter terrengtype, forhold og gruppas totale
forutsetninger.
o Kritiske faktorer i vurdering av kursgrupper.
o Hvordan menneskelige faktorer kan påvirke beslutninger både individuelt og i
grupper
o Risikobevissthet, menneskelige feil og muligheter til å fange opp feil, preventivt
tenkesett, gradvis erfaringsoppbygging og mønstergjenkjenning.
o Når, og for hvem, er kunnskap om – og bruk av regelbaserte metoder tilstrekkelig?
o Kommunikasjon, løpende kameratsjekk og samarbeid i turfølge.
o Forberedelse på uforutsette hendelser, uforutsett overnatting ute etc.
o Generelle risikofaktorer i vinterfjellet, ulykkesstatistikk
o Krav til valg av sted for instruksjon og øvelser.
o Egenansvar og instruktøransvar.

Metoder for vurdering av skredsannsynlighet som instruksjonsøvelser
Grunnleggende metoder bør være tema for instruksjonsøvelsene slik at deltakerne bevisstgjøres
på valg av sted, situasjon og formidlingsform.
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Kameratredning som instruksjonsøvelse
Deltakerne planlegger og gjennomfører øvelser som de ville gjort på grunnkurs. Samtidig drøftes
hva som bør undervises i på grunnkurs, valg av sted for øvelser og hvordan ta vare på sikkerheten
under øvelsene.
Norsk friluftslivstradisjon, naturvennlig ferdsel, verdier, normer og etikk
•
•

•

Temaet bør berøre spørsmål knyttet til individuelt og felles ansvar under toppturer og
ferdsel i mulig skredutsatt terreng.
Rollemodeller i vinterfjellet og ulik sikkerhetspraksis, alvor kontra lek, sporløs ferdsel
kontra tilrettelegging, ulike holdninger til naturbruk, tradisjoner i fjellsport og fjellbruk,
og utstyrsutvikling.
Naturvennlig ferdsel. Gjennom kurset skal kursdeltakerne få kunnskaper og ferdigheter
innen naturvennlig ferdsel, og få forståelse for ulike måter å arbeide med dette temaet på
et kurs.

Andre tema.
Dette er emner som tas opp i situasjoner ute, i pauser eller som presentasjoner på kveldsøkter
• Instruktørens praktiske oppgaver før, under og etter et kurs (se instruktørveileder).
• Informasjon og kommunikasjon med kursdeltakere og andre
• Klær, mat og drikke – instruktørens ansvar?.
• Førstehjelp (jf metodekurset).
• Kjennskap til standarder, lover og regler og organisasjoner.
Nærmere om valg og bruk av arbeidsmåter
Gjennom hele kurset skal deltakerne trenes i å vurdere hvordan de ulike læringsemnene bør
formidles på et skredkurs:
1) Hvor? (Vurdering av hvor undervisning av læringsemnet bør gjennomføres)
2) Hva? (Vurdering av hvilke enkeltelementer som inngår i læringsemnet)
3) Hvordan? (Valg av situasjon og pedagogisk arbeidsform – instruerende og/eller
problemløsende)
4) Når? (Hvor bør læringsemnene plasseres i kurssammenhengen?)
5) Hvorfor? (Verdiforankret begrunnelse for hvert av de 4 første punktene)
Valg og bruk av situasjoner man treffer på eller skaper underveis bør være gjennomgående for
kurset. Deltakerne må lære seg at de kan formidle ting uten at de nødvendigvis instruerer
kontinuerlig. Flere temaer kan tas opp til diskusjon om innhold og presentasjon, da dette vil
stimulere til refleksjon og bevisstgjøre deltakerne.
Læringssituasjonene under instruktørkurset er ikke nødvendigvis de samme som egner seg på et
grunnkurs. I en eller flere instruksjonsøvelser bør deltakerne gis i oppgave å tilpasse
læringsemner for et grunnkurs, slik at de selv velger hvilke enkeltelementer som skal inngå,
velger situasjon og pedagogisk arbeidsform, og gjennomfører emnet.
Ethvert læringsemne legges opp som en progresjon bygd opp av enkle og oversiktlige elementer
slik at deltakerne har overskudd til å reflektere over det de skal gjøre. Velg egnede og ikke for
ambisiøse øvingsområder/turer for å sikre dette overskuddet til å lære.
Hver dag bør oppsummeres ved at alle deltar i en erfaringsdeling på kvelden. De som har
innehatt lederoppgaver, bidratt med leksjoner eller presentasjoner evalueres spesielt (minst en
positiv tilbakemelding og én utfordring fra alle deltakere og instruktører).
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Forberedelse til neste dag bør også være et naturlig element i kveldsøkta. Dette er rutiner
deltakerne bør ta med seg i sin videre instruktørrolle.

10.4.5 Vurdering
Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en
personlig samtale med hver enkelt deltaker.
Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som
instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt: Sikkerhet, egenferdighet,
formidlingsevne og lederskap.
Kandidatene skal vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og
begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.
Endelig godkjenning som skredinstruktør 1 gis etter bestått veilederkurs og når skjema for
registrering i instruktørregisteret er sendt inn.

10.4.6 Arbeidsfelt
Skredinstruktør 1 alpint kan virke som:
• instruktør på alle typer dagskurs og grunnkurs
• som veileder på fagsamling skred
Skredinstruktør 1 nordisk kan virke som:
• instruktør på nordisk dagskurs og grunnkurs
• som veileder på fagsamling skred i enkelt skredterreng,
Arrangøren vurderer når en skredinstruktør har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke
som kursleder på skredkurs og fagsamlinger. Minst 15 dagers instruktørpraksis er anbefalt.

10.5 Metodeseminar skred
Seminaret er obligatorisk for instruktører som ønsker å videreutdanne seg til kursledere på
instruktørkurs, og åpent for andre deltakere. Det skal gi deltakerne dypere innblikk i og forståelse
av metoder for vurdering av skredfare, bevegelsesmønstre og/eller kameratredning og evne til å
beherske og vurdere disse.

10.5.1 Formål med seminaret
Seminaret skal gi anledning til øving på og diskusjon om metoder, og gjennom dette gi
deltakerne bredt innblikk i fortrinn og ulemper ved ulike metoder i gitte situasjoner. Seminaret
skal gi deltakerne en gjensidig, faglig oppdatering og bidra til at et enhetlig metodesett
praktiseres likt på alle kvalifiserende kurs etter Nasjonal standard.
Seminaret skal også være et forum for å utveksle erfaringer med andre instruktører. Det ventes at
deltakerne er aktive i diskusjoner og selv bidrar til innhold og gjennomføring.
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Læringsmål
Seminaret skal gi deltakerne anledning til å bruke og drøfte metoder for vurdering av skredfare
og videregående kameratredning. Deltakerne skal gis utdypende kunnskap om standardmetodene
brukt på grunnkurs/kvalifiserende kurs etter Nasjonal standard.
Deltakerne skal kunne gjøre rede for hvorfor disse metodene er valgt, og de skal selv vise gode
ferdigheter i bruk av metodene.
Deltakerne skal i tillegg kunne bedømme hvordan ulykker kan og bør forebygges, både generelt
og spesielt i forbindelse med kurs, organiserte skiturer og uorganiserte vennegrupper på topptur.

•

10.5.2 Opptakskrav
Godkjent skredinstruktør 1 eller dokumentert annen relevant utdanning og kompetanse.

•
•
•
•

10.5.3 Rammer for seminaret
Varighet på minst tre fulle dager.
Holdes i et skredrelevant område og terreng egnet til å gjennomgå alle aktuelle metoder.
Minst to instruktører (kursleder/medinstruktør).
Maksimalt 6 deltakere per instruktør.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.5.4 Temaliste
Prøving og drøfting av metoder for å gripe og forstå de tre skredfaktorene: terreng,
forhold og menneske
Prøving og drøfting av metoder for kameratredning
Improvisert redning i komplekse situasjoner
Prøving og drøfting av metoder for skredvarsling – internasjonalt, regionalt og lokalt.
Prøving og drøfting av metoder for risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng
Ulykkesforebyggende arbeid, med spesiell vekt på analyse av risikofaktorer, tiltak for å
redusere faren for feilvurdering og konsekvenser av feilvurdering.
Ansvaret for egen og deltakeres sikkerhet skal drøftes.
Valg av område for redningsøvelser og snødekkeundersøkelser.
Ansvar og opptreden ved ulykker på kurs eller under fellesturer/føring.
Varsling og organisering ved ulykke.
Innføring i den organiserte redningstjenesten og hvordan en redningsaksjon organiseres
og gjennomføres.
Førstehjelp.
Etikk, sikkerhet og ansvar, jf veilederkurset.

Vektlegging og rekkefølge av temaene
Det bør ikke være nødvendig å gå like dypt inn i alle tema på lista. Deltakernes kompetanse må i
stor grad bestemme hvilke tema som kan tas summarisk og hvilke man må gå grundigere inn på.

10.5.5 Vurdering
Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i seminaret. Sluttvurdering skal gis i
en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp
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en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra
følgende punkt: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap. Kandidatene vurderes til
bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i
kandidatens loggbok.
10.5.6 Arbeidsfelt
Seminaret gir ikke utvidet arbeidsområde som instruktør, men er nødvendig i kvalifiseringen til
skredinstruktør 2.

10.6 Instruktørkurspraksis
For å kunne bli godkjent som skredinstruktør 2 kreves praksis som veileder på instruktørkurs.
10.6.1 Formål
Instruktørkurspraksisen skal gi en innføring i hvordan instruktørkursene er bygd opp og
gjennomføres. Man skal være med på vurdere instruktørkurskandidater og lære hvordan dette
gjøres, hvordan man gir tilbakemeldinger og gjennomfører vurderingssamtale

•
•

10.6.2 Opptakskrav
Godkjent som skredinstruktør 1
Minst 10 dagers praksis som kursleder.

Instruktørkurspraksisen kan gjennomføres ved å være medinstruktør på instruktørkurset, eller ved
å delta i tillegg til kursleder og medinstruktør.

•
•
•

10.6.3 Rammer for praksisen
Samlet varighet på minst 8 fulle dager.
Minst 4 dagers praksis skal være fra veilederkurs skred
Minst 4 dagers praksis skal være fra metodekurs skred

10.6.4 Vurdering
Underveis i instruktørkurspraksisen får kandidaten løpende muntlig tilbakemelding fra kursleder.
Etter endt kurs skal assistenten få en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til
videre egenutvikling. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i
kandidatens loggbok.

10.6.5 Arbeidsfelt
Gjennomført instruktørkurspraksis gir ikke utvidet arbeidsområde som skredinstruktør, men er
nødvendig i kvalifiseringen til skredinstruktør 2.

10.7 Instruktørseminar
Seminaret er obligatorisk for skredinstruktører som ønsker å videreutdanne seg til kursledere på
instruktørkurs. Det skal gi deltakerne en faglig basis for å lære bort formidlingsteknikk og ledelse
i vinterfjellet.
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10.7.1 Mål
Formål
Seminaret skal gi deltakerne innsikt i pedagogikk og didaktikk knyttet til trygge veivalg i
skredutsatt vinterfjell. Seminaret er en anledning til å drøfte kursleders rolle, ansvar og oppgaver
i lys av seminardeltakernes egen praksis. Pedagogiske, sikkerhetsmessige og sosiale sider av
kurslederrollen skal belyses. Deltakerne skal bevisstgjøres på temaet veiledning i vinterfjell og
vurdering av instruktørkandidater. Seminaret skal også være et forum hvor instruktører får en
faglig oppdatering gjennom å utveksle erfaringer med andre instruktører.
Læringsmål
Etter seminaret skal deltakerne kunne drøfte hvordan skredinstruktører kan settes i stand til gi
kursdeltakere en kompetent, sikker og inspirerende innføring i skredfarevurdering. Deltakerne
skal kunne reflektere over alle sider ved instruktørens ansvar og oppgaver, og ha et bevisst og
ansvarlig forhold til veiledning og vurdering av instruktørkandidater.

•

10.7.2 Opptakskrav
Godkjent skredinstruktør 1

•
•
•
•

10.7.3 Rammer for seminaret
Arrangeres av NF, eventuelt i samarbeid med arrangører på nivå 2.
Kan arrangeres som felles instruktørseminar for klatre-, bre- og skredinstruktører.
Varighet 20 timer fordelt på tre dager
Deltakerne skal hver for seg eller i grupper gis ansvar for å forberede ulike deltema.

10.7.4 Temaliste
Innholdet i seminaret skal bygge på deltakernes egenerfaring som instruktør og bestå av teori
med didaktiske øvelser, vekslende mellom teori, praksis, refleksjoner og diskusjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledelse og veiledning
Pedagogikk; krav til læringsmiljø og progresjon, valg og bruk av arbeidsmetoder og
læringssituasjoner
Kommunikasjon og formidling
Tilbakemelding og evalueringsmåter i positive og kritiske sammenhenger
Gruppeprosesser og læringsmiljø, personlige relasjoner i kurssammenheng
Sikkerhet under opplæring; risikovurdering og risikohåndtering
Kulturformidling, norsk friluftslivstradisjon
Organisering og ledelse av kurs, kursleders ansvar og plikter, informasjon
Kursopplegg, struktur og gjennomføring
Menneskelige feil og tiltak for å forebygge ulykker
Instruktørsamarbeid, evaluering
Nasjonal standard og andre standarder, forskjellige utdanningssystemer
Lovverk
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Vektlegging og rekkefølge av temaene
Det bør ikke være nødvendig å gå like dypt inn i alle tema på lista. Deltakernes kompetanse må i
stor grad bestemme hvilke tema som kan tas summarisk og hvilke man må gå grundigere inn på.
Kursledelse, pedagogikk og sikkerhet skal prioriteres.

10.7.5 Vurdering
Seminaret skal være et faglig forum der det ventes at alle deltakerne er aktive i diskusjoner og
bidrar til innhold og gjennomføring. Deltakerne skal kunne få tilbakemeldinger til sin egen
praksis og sine egne erfaringer gjennom diskusjoner med andre deltakere og seminarledere. Det
gis ingen formell vurdering av deltakerne.
10.7.6 Arbeidsfelt
Seminaret gir ikke utvidet arbeidsområde som instruktør, men er nødvendig i kvalifiseringen til
skredinstruktør 2.

10.8 Godkjenning som skredinstruktør 2
Godkjenning som skredinstruktør 2 gis av NF-styret eller fagkomité med ansvar delegert fra
styret etter at metodeseminar (10.5) er bestått og instruktørkurspraksis (10.6.) og
instruktørseminar (10.7.) gjennomført. For alle skredinstruktør 2 kreves det også at kravet til
egenaktivitet er oppfylt, se kap. 5.2.3.
Godkjenningen gis på grunnlag av søknad som dokumenterer at godkjenningskravene er oppfylt.

10.8.1 Arbeidsfelt
Skredinstruktør 2 kan virke som:
• Kursleder og instruktør på alle kvalifiserende skredkurs og alle typer grunnkurs skred.

10.9 Vedlegg
Vedlegg til skredstigen
• Instruktørveileder NF metodekurs skred
• Instruktørveileder NF veilederkurs skred
• Mal for kompetansehevende skredkurs
o Dagskurs
o Grunnkurs (nordisk og alpint)
o Fagsamling skred for viderekomne
• Instruktørveiledere for kompetansehevende kurs
• Modulisert oversikt over skredtema etter type kurs (temamatrise)
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11 Vedlegg
11.1 Forord til tidligere utgaver med endringshistorie.
11.1.1 Forord til 1. utgave 1995.
Norsk Fjellsportforum (i de to første år Fellesforum for Fjellsport) ble etablert i 1988 etter et
initiativ fra Brekomiteen i Den norske Turistforening for å få til et bedre samarbeid mellom de
ulike fjellsport-miljøer i Norge. Bakgrunnen for initiativet var en tro på at en samordning av
virksomheten i de ulike organisasjoner ville sikre en god kvalitet innenfor kurs og opplæring i
fjellsportaktiviteter.
Arbeidet nedfelte seg snart på tre områder. En ulykkesforebyggende komite utarbeidet et
ulykkesregistreringsskjema for klatring og fjellsport. Dette har vært i bruk siden 1993. En
kompetansekomite har utarbeidet retningslinjer for kompetansekrav til instruktører og veiledere
på fjellsportarrangementer. En kurs- og metodekomite har utarbeidet veiledende normer for
såkalte kvalifiserende kurs, altså kurs som bør inngå i instruktør- og veglederkvalifisering.
Resultatet av de to sistnevnte komiteenes arbeid foreligger i den følgende Nasjonal standard for
instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport.
Medlemmer i Norsk Fjellsportforum er ikke personer, men fjellsportgrupper, klatreklubber,
kursarrangører og andre grupper med vesentlig kompetanse innen fjellsport. Styret og komiteene
består av representanter for de følgende medlemsorganisasjoner og -kategorier: Norsk Tindeklub,
Norske Tindevegledere (Nortind), DNT-Bregruppa, DNTs fjellsportgrupper, klatre- og
fjellsportgrupper og andre kursarrangører.
De to komiteene som har hatt et hovedansvar for denne utredningen har hatt skiftende deltagere,
men har i siste fase hatt følgende medlemmer: Kompetansekomiteen; Tore Røraas, leder (DNTBregruppa), Ørjan Jensen (Nortind), Jonny Humlevåg (DNTs fjellsportgrupper), Tore Stensberg
(andre kursarrangører), Petter Gaarder (Norsk Tindeklub), Kurs- og metodekomiteen; Geir
Grimeland, leder (klatre- og fjellsportgrupper), Inger Marie Østby (DNT-Bregruppa), Ståle
Grimen (DNTs fjellsportgrupper), Nils Faarlund (Nortind), Ivar Mytting (andre kursarrangører)
og Bodil Stueflaten (Norsk Tindeklub).
Standarden ble vedtatt som en veiledende standard av Norsk Fjellsportforums ekstraordinære
årsmøte den 14. april 1994. Denne utgaven er en revidert utgave som legges fram for ordinært
årsmøte i NF den 22. mars 1995. Endringer siden opprinnelig utgave er kun av redaksjonell art,
men enkelte punkter med manglende samsvar i de to hoveddelene av standarden er korrigert.
Arbeidet har vært finansiert av kontingent fra medlemsorganisasjonene, Den norske
Turistforening og Næringsdepartementet.
20. februar 1995
Bjørn L. Basberg
Styreleder

11.1.2 Revisjon oktober 1999.
Etter reorganisering av NF på rådsmøtet i mars 1999, har det nye styret sammensatt av
representanter for DNT, NKF og andre kursarrangører satt igang et arbeid med å revidere
standarden. Et av målene her er å samkjøre standardene for NF og NKF. Det har ikke vært tid til
å gjennomgå hele standarden før det nye rådsmøtet i november 1999. I denne omgangen er
revisjonen derfor begrenset til det som gjelder nivået NF-klatreinstruktør (1b), nærmere bestemt
kompetansekravene (punkt 4.2.2.) og standarden for klatreinstruktørkurs (1b) (punkt 7.3.).
Utover dette er det gjort mindre endringer i følgende punkter: 4.3.2. (arbeidsfelt for NF© Norsk Fjellsportforum
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klatreinstruktør), 5.4. (nytt punkt om vedlikehold av godkjenning og rapportering), 6.1 og 6.4.3
(om søknads- og vurderingsskjema), 6.5 (godkjenning av NF-fjellkursledere skal gjøres av styret,
jf vedtektene), 6.7.2, 7.4 og 7.5 (alt om breinstruktørkurs for klatreinstruktører og v.v. er tatt ut),
7.6.3/7.6.4/7.6.6 (løftekloa er nedtonet til fordel for andre metoder ved vanskelig atkomst i
breredning). Tidligere punkter 7.6. – 7.9. blir nye punkter 7.4. – 7.7.
15. oktober 1999
Sivert Kalvik
Styreleder

11.1.3 Revisjon januar 2002.
I denne versjon er utdanningen til NF-breinstruktør gjort om. Breinstruktørkurs (NF 1a) på en
uke er tatt ut av standarden og erstattet med kursene ”metodekurs bre” på fire dager og
”veglederkurs bre” på tre dager. Mellom metodekurs og veglederkurs skal kandidatene ha minst
fem dagers praksis som instruktørassistent på et brekurs. Krav om femdagers assistentpraksis er
tatt ut av standarden.
Det er innført et nytt nivå, breinstruktør 2. Godkjenning som breinstruktør 2 gjøres av styret i NF.
Breinstruktør 2 kan i tillegg til virkeområde for brekursleder også virke som kursleder på
metodekurs bre, veglederkurs bre eller rednings- og kurslederseminar bre.
Kurset ”veivalg i skredfarlig terreng” er utvidet med en dag med kameratredning ved skred.
Tema som skal være med i kameratredningsdelen er: Kameratredning – varsling, søk i snøskred,
overflatesøk, grovsøk, framgraving, behandling av skadet, tiltak mot nedkjøling, transport av
skadet, førstehjelp. Bruk av sender / mottaker utstyr. Vurdering av sikkerhet, fare for etterskred.
NF Styret har som mål å revidere skred og vinterutdanningen i NF-standarden til sesongen 2002 /
2003.
20. januar 2002
Sivert Kalvik

Styreleder

11.1.4 Revisjon januar 2003
Endringer i utdanninga til NF-klatreinstruktør :
Utdanninga til NF-klatreinstruktør er gjort om og bygd opp etter tilnærmet samme modell som
breinstruktørutdanninga, men med noen forskjeller på nivå 1b og 2. Klatreinstruktørkurs (NF 1b)
på en uke er tatt ut av standarden og erstattet med ”metodekurs klatring” på 4 dager og
”veglederkurs klatring” på 4 dager. Før veglederkurset skal kandidatene ha minst 6 dagers
instruksjonspraksis. Kravet om ei uke assistentpraksis er erstattet med 6 dagers instruktørpraksis.
Instruktørene godkjennes eller underkjennes på veglederkurset.
Det er innført et nytt nivå, klatreinstruktør 2, som innebærer kompetanse til å holde
instruktørkurs i klatring. Godkjenning som klatreinstruktør 2 gjøres av styret i NF eller
styregruppe i NF (styregruppe = NKF, DNT eller ”andre kursarrangører”).
Det er satt relativt små praksiskrav til klatreinstruktør 1, større til klatrekursleder (15 dager) og
klatreinstruktør 2 (klatrekurslederkrav + 10 dager kursledelse + instruksjon på 2 instruktørkurs)
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Endringer i utdanninga til NF-breinstruktør :
Endringer i varighet på metodekurs og veglederkurs, nå er begge kursene på 4 dager. Kursene
’rednings- og kurslederseminar bre’ og ’breinstruktør 2 og kursledersamling’ er erstattet med
’rednings- og metodeseminar bre’ og ’instruktørseminar bre’.
I tillegg er kursene ’fjellredning på bre’ og ’fjellredning på klatrefjell’ tatt ut av standarden.
Disse kursene er erstattet med kursene ’rednings- og metodeseminar bre’ og ’rednings- og
metodeseminar klatring’.
Endringer i utdanningen innen skred:
Kompetansestandardens skredutdannelse består etter revisjonen 2002 av en del. I løpet av 2003
vil styret utarbeide forslag til veglederkurs skred slik at utdannelsen blir i to steg. Etter
veglederkurset vil en ha kompetanse til å instruere på metodekurs skred. Ulike organisasjoner har
et behov for å vite hvilke personer som med trygghet kan benyttes som instruktører på skredkurs.
Metodekurset tar over for det tidligere vegvalgs- og kameratredningskurset, med litt annen
prioritet på emnene. For å bli godkjent som brekursleder må en ha gjennomført metodekurs
skred.
Veglederkurset vil bli et skredinstruktørkurs som kreves for den som ønsker å holde NFgodkjente skredkurs. Emnet organisert redning nedtones, da dette omfatter oppgaver som ligger
utenfor NF´s primære virkeområde. Her henviser vi til Røde Kors og Nortind. Etter planen vil
begge kursene bli obligatorisk for å oppnå kvalifikasjonsnivået fjellkursleder. Hovedvekten i
kursene legges på snørelaterte skred, men også andre skredtyper gjennomgås.
De emner som tidligere lå under kurset ’redning fra skred’ mangler foreløpig siden skreddelen
ikke er ferdig utarbeidet. For de som ønsker å arrangere et kurs innen disse emnene henvises det
foreløpig til den gamle standarden (som en kan finne i dokumentarkivet på våre hjemmesider).
18. oktober 2002
Ove Gunnar Drageset
Styreleder

11.1.5 Revisjon oktober 2003.
Endringer i disposisjonen
Kapitlene 4 og 5 har byttet plass i standarden, slik at alle bestemmelser som gjelder instruktører
og instruktørgodkjenning nå kommer suksessivt.
Kompetansestandarden (tidligere kapittel 4, nå kapittel 5) er redigert slik at alle kompetansekrav
er blitt samlet på ett sted, likeså bestemmelsene om arbeidsfelt for de ulike instruktørkategoriene.
Relevante bestemmelser fra kapittel 8 og 9 er flyttet hit. Tidligere var en god del av disse
kravene i realiteten dobbeltbestemt, ved at de sto med ulike ord i både i kapitlet om
kompetansekrav og i kursbeskrivelsene for de kvalifiserende kursene. Dette er nå strammet opp,
slik at kompetansekravene stort sett referer til hva kandidatene skal tilegne seg gjennom de
kvalifiserende kursene. Det faktiske innholdet i disse bestemmelsene er i all hovedsak uendret.
Kapittel 6 om godkjenning er strammet opp tilsvarende, slik at det nå er blitt en rein
prosedyrebeskrivelse med krav til selve godkjenningen av instruktører. Enkelte bestemmelser
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som tidligere sto andre steder i standarden er flyttet hit, og bestemmelser om andre forhold er
fjernet. I all hovedsak gjelder det siste bestemmelser som likevel er formulert andre steder i
standarden – blant annet det som før sto om praksis som instruktørassistent, og om vurdering.
Dette er fra før tatt inn i de enkelte kursbeskrivelsene i kapittel 8 og 9.
Mindre, redaksjonelle endringer
Kapittel 2, innledningen til standarden, er skrevet om en del for å få teksten mer i samsvar med
dagens situasjon og endringer som har skjedd etter at standarden første gang ble vedtatt i 1995.
Kapittel 3 om begreper og definisjoner er komplettert med 3 begreper.
Kapittel 4 om godkjenning av NF-arrangører (tidligere kapittel 5) har fått noen mindre justeringer
av ordlyden som følge av endringer som er gjort andre steder i standarden. Det faktiske
innholdet i bestemmelsene er ikke endret.
Det samme gjelder kapittel 7, introduksjonen til standarden for kvalifiserende kurs.
Endringer i utdanningsstigene
På nivå 1 er det er innført en mulighet til kvalifisering gjennom eksaminasjon, jf punktene 5.2.1,
5.2.2 og 6.3.1. Dette er i samsvar med UIAA-modellen for utdanning av instruktører.
Kursledernivået er tatt helt ut av standarden, fordi det har vært et reelt behov for å forenkle
nivådelinga i utdanningsstigene. Dette innebærer at breinstruktør 1 og klatreinstruktør 1 vil
kunne arbeide som kursleder når arrangøren vurderer instruktørens erfaringsbakgrunn til å være
god nok. Kravene til vurdering av instruktørens erfaring er de samme, men formell godkjenning
kreves ikke lenger.
På nivå 2 er det gjort en liten lempelse ved at den foreskrevne praksisen fra instruktørkurs ikke
må opparbeides på nytt dersom kandidaten allerede er godkjent på nivå 2 på den andre stigen.
Det vil si at en kandidat til godkjenning som klatreinstruktør 2 kan fritas for dette praksiskravet
dersom vedkommende allerede er godkjent som breinstruktør 2, og v.v.
Utdanningsstigen for skred er supplert med krav til kompetanse hos kursleder og instruktør (nytt
punkt 10.1.2). Det er foreløpig ikke innført noe veglederkurs for skred. Dette ville i realiteten
innebære en utvidelse av nasjonal standard til også å omfatte skredutdanning. Styret har ikke
oppfattet noe klart behov for dette.
Nye bestemmelser om kompetansekrav, virkefelt og godkjenning for fjellkursledere er tatt inn.
Disse endringene er først og fremst en konsekvens av at det er innført et nivå 2 både i
breinstruktørstigen og klatreinstruktørstigen, samt at utdanningsmodellen for redning og skred er
lagt helt om i forhold til 1995-utgaven av standarden. Fjellkursleder er fortsatt toppnivået i
utdanningsstigene, og forutsetter at samtlige kvalifiserende trinn i standarden er bestått. En
fjellkursleder skal være kvalifisert til å lede alle kurs som inngår i standarden.
16. oktober 2003
Stein Tronstad
for NF-styret

11.1.6

Revisjon januar 2007
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Foruten mindre typografiske endringer, presiseringer og rettelser av feil er det gjort følgende
endringer i standarden i denne revisjonen:
Endringer i utdanninga til NF-breinstruktør
Etter evalueringa av NF-standarden i 2005 og omlegging av utdanningsstigen i NKF, er
muligheten for å arrangere metodekurs og veilederkurs som ett samlet kurs strammet inn. Det
presiseres at dette skal kun gjøres dersom særskilte grunner tilsier det. Mener en arrangør at
særskilte grunner tilsier at metodekurs og veilederkurs må arrangeres som ett samlet kurs skal
NF-styret søkes om tillatelse på forhånd.
Instruktørseminar
Instruktørseminar bre og instruktørseminar klatring er slått sammen til ett felles seminar som
heter Instruktørseminar med felles temaliste. Punktet om vurdering er tatt ut fra
seminarbeskrivelsen. Deltakerne skal ikke vurderes under dette seminaret.
Arrangørgodkjenning
NF-standarden presiserer nå at det er mulig å søke om godkjenning som NF-arrangør innen kun
den ene disiplinen (bre eller klatring).
25. januar 2007
Odd Magne Øgreid
for NF-styret
11.1.7

Revisjon januar 2009

Foruten mindre typografiske endringer, presiseringer og rettelser av feil er det gjort følgende
endringer i standarden i denne revisjonen:
Isklatreinstruktør
Isklatreinstruktørkurs er tatt inn i standarden som en tilleggsutdanning for allerede godkjente
klatreinstruktører med solid erfaring fra isklatring. Denne tilleggsutdannelsen kvalifiserer til å
holde kurs / lede aktiviteter på fosseis i ikke-skredfarlig lende. Den kvalifiserer ikke til å lede
kurs i alpin vinterklatring.
Godkjenning på nivå 2
Før godkjenning som instruktør på nivå 2 kreves anbefaling fra kursleder på to instruktørkurs
samt anbefaling fra kursleder på rednings- og metodeseminar. Det er nå presisert at disse tre
anbefalingene ikke skal komme fra en og samme kursleder, men fra minst to forskjellige
kursledere.
Regodkjenningskrav
Regodkjenningskravene er reviderte. Kravene til egenferaring og instruksjonspraksis er bedre
spesifisert, samt at det åpnes for å kunne regodkjennes ved deltakelse på rednings- og
metodeseminar.
13. november 2008
Odd Magne Øgreid
for NF-styret
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11.1.8

Revisjon januar 2010

Foruten mindre typografiske endringer, presiseringer og rettelser av feil er det gjort følgende
vesentlige endringer i standarden i denne revisjonen:
Klatreinstruktør sport
Instruktørkurs sportsklatring er tatt inn i standarden som en utdanning som kvalifiserer til
instruksjon på boreboltsikret sportsklatring inntil ½ taulengde med nedfiringsmuligheter fra
snufeste. Denne utdanningen berører ikke de andre instruktørnivåene i nasjonal standard.
Godkjenning ved eksaminasjon
Ordningen med godkjenning ved eksaminasjon for nivå 1 er endret. Godkjenning ved
eksaminasjon erstattes ved at godt kvalifiserte personer kan søke NF-styret om fritak fra
metodekurs og assistentpraksis og delta direkte på veilederkurset som sin eksaminasjon.
10. desember 2009
Odd Magne Øgreid
for NF-styret

11.1.9

Revisjon desember 2009

Norsk Fjellsportforum (NF) rundet i fjor 20 år. I den anledning arrangerte styret i NF
fjellsportkonferansen for 2008 i form av et jubileumsseminar. Fra noen av dem som deltok i
etableringsfasen fikk vi belyst forholdene som førte til dannelsen av NF. I 1980-årene med
deregulering og jappetid oppsto det ved siden av de etablerte arrangørene, en rekke nye tilbydere
av kurs og føring i fjellet – ikke alle med like tillitvekkende bakgrunn. I tråd med den norske
dugnadsånden valgte initiativtakerne å invitere til et frivillig samarbeid mellom alle arrangørene
til fremme av “naturvennlig og sikker ferdsel på bre og i klatrefjell i tråd med norsk
friluftslivstradisjon”, slik formålsparagrafen fra 1992 kom til å lyde.
Tankegangen var at man i stedet for å møte nykommerne med byråkrati, regelstyring og
sertifisering skulle samle seg bak omforente krav til instruktører/førere/vegledere og
kursopplegg, slik at ingen nye arrangører i lengden kunne holde det gående utenfor fellesskapet.
Denne organiseringen ble vel ikke valgt alene ut fra en prinsippanalyse, men nok også på grunn
av at de innflytelsesrike aktørene hadde ulik identitet og arbeidsmåter. Det skulle derfor gå 4 år
før formålsparagrafen var avklart og 6 år før første utgave av Nasjonal standard for instruktører,
førere og kursarrangører i fjellsport var forhandlet frem – i kortform “NF-standarden”. På det
tidspunktet hadde NF langt på veg funnet sin form og virket som navnet sa som et “forum” – slik
tanken var.
De som fulgte begivenhetene rundt årtusenskiftet, husker at det førte med seg mang en
omkalfatring i samfunnet. Omkalfatring ble det også i NF som mot slutten av 1990-årene virket
som et mangfoldig forum med så forskjellige medlemmer som f eks en arrangørbedrift finansiert
med oljepenger og kristne ungdomsorganisasjoner. Ett av de nye spenningsmomentene i NFmiljøet var Norges klatreforund (NKF). Dette nye særforbundet under Norges idrettsforbund som
etter hvert kom til å favne om landets mange klatreklubber, var opprinnelig tenkt som en
avlegger av den tradisjonsrike Norsk Tindeklub (NTK) til organisering av sportsklatring. En
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annen komplikasjon var at NF ikke var selvfinansierende. DNT som bidro med
sekretariatstjenester, var ikke lenger villig til å bidra til utviklingsmønsteret i et forum hvor man
også savnet effektiv fremdrift.
Med etablerte og nye aktører som tilskuere ble NF i 1999 i et samarbeid mellom DNT og NKF
reorganisert til den strukturen vi kjenner i dag. Styret består nå av 6 representanter, 2 fra hver av
grupperingene DNT, NKF og AK (andre kursarrangører – de som ikke hører inn under DNT eller
NKF). NTK og Norske Tindevegledere mistet sine representanter i NF-styret. Ordningen med
omforente beslutninger blant alle medlemmene ble endret til at styret ble gjort til NFs høyeste
myndighet med en årlig samling av medlemmene til rådsmøte.
Det mest synlige resultatet av NFs arbeid er “NF-standarden”. Den ble vedtatt første gang våren
1994 og gjennomgikk en omfattende revisjon i 2004. Deretter gjennomførte NF-styret en
vurdering i 2005. Etter mindre endringer de følgende årene (se oversikt i kapittel 11 om
endringer som er gjort) fremstår “NF-standarden” nå med to nye innslag: Klatreinstruktør sport
(klatreinstruktør som er godkjent til å instruere på ikke-kvalifiserende klatrekurs på ruter
begrenset til ½ taulengde og sikret med borebolter) og isklatreinstruktør (klatreinstruktør
1
eller 2 med bestått isklatre-instruktørkurs for instruksjon i og organisering av klatring på fosseis).
De nye kategoriene kom til etter lengre drøftinger om hvor langt NF burte gå i tilpasning til krav
om mer aktivitetsrettet virksomhet i tilrettelagte områder i forhold til målsetningen om
naturvennlig og sikker ferdsel.
NF-styret har nå også sørget for å orientere ”NF-standarden” i forhold til andre offentlige og
internasjonale standarder som berører NF-arrangører (se Pkt 1.1), herunder søknad til UIAA om
godkjenning av klatreinstruktører og årlige samarbeidsmøter med Norske Tindevegledere. Et
prosjekt er i gang for å tydeliggjøre naturvennlig ferdsel innenfor hele virkefeltet. Et annet tiltak
av veiledende art er styrets arbeid med klatring for og med barn med vekt på når og hvordan.
En vedvarende utfordring for NF-styret består i å gjøre “NF-standarden” bedre kjent og fremme
arbeidet for naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftstradisjoner. Det skal være en
fordel for arrangører å ha en godkjenning fra NF. For å oppnå en slik fordel må de fleste utøvere
på bre og i klatrefjell kjenne til NF som et kvalitetsstempel for arrangører. I tillegg må både
offentlige myndigheter og forsikringsselskaper holdes orientert om NFs arbeid. Definerte
arbeidsmønster og et samkjørt miljø er et fortrinn både for arrangører, for kursdeltagere og for
myndighetene.
En annen utfordring som har preget NF de senere år, er hvordan vi skal forholde oss til en
utvikling hvor mer og mer av klatreaktiviten i Norge foregår i lavlandet. Denne aktiviteten har
mer sportspreg enn klatringen i fjellet. Krav fra arrangører som ønsker andre standarder for disse
aktivitetene inn under NF-paraplyen, står mot NFs tradisjon som fjellvendt organisasjon i tråd
med norsk friluftslivstradisjon. NF-styret må møte utviklingen i årene fremover både åpent og
kritisk. Det finnes ingen andre åpne samarbeidsforum hvor organisasjonene kan samarbeide om
disse virkefeltene i dag. Tradisjonens oppgave er å bygge bro mellom det gamle og det nye og
skape en historisk kontinuitet i en tid der modernitetens samfunn er i ferd med å møte veggen –
den som lærer fjellet å kjenne, skjønner at naturen setter grenser og kan bidra med naturvennlige
vegvalg.
Skreia, den 21. desember 2009
Nils Faarlund, AK-valgt
(styreleder 2008 – 2010)
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11.1.10

Revisjon desember 2011

Dette er den 10. utgaven av ”Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i
fjellsport”. Etter at den første utgaven ble vedtatt som en veiledende standard av Norsk
fjellsportforums ekstraordinære årsmøte 14. april 1994, har standarden gått gjennom én større
omarbeiding og en rekke mindre endringer og justeringer. Alt dette er resultatene av skiftende
NF-styrers vedvarende arbeid for å vedlikeholde standarden i pakt med ny kunnskap og med
utviklingen i brukernes behov og arbeidsmåter. Nasjonal standard er blitt et viktig, felles verktøy
for NFs medlemsorganisasjoner til å sikre god kvalitet på kurs, opplæring og aktivitet innen
fjellsport, i pakt med norske friluftslivstradisjoner.
Også denne utgaven vil få begrenset levetid, for i løpet av 2010 og 2011 har NF-styret og to
arbeidsgrupper utgått av NFs arrangørmedlemmer arbeidet med en gjennomgripende revisjon av
hele klatreinstruktørstigen. To alternative modeller for en ny stige ble lagt fram for rådsmøtet i
november 2011 til foreløpig diskusjon, og mange nyttige synspunkter kom fram. Med
utgangspunkt i disse vil en ny klatreinstruktørstige bli utformet og forhåpentligvis tatt inn i
standarden i løpet av kommende år.
I mellomtiden har styret gjort en del andre justeringer i standarden, og vi velger å offentliggjøre
dem i denne mellomutgaven i stedet for å vente til revisjonen av klatreinstruktørstigen er fullført.
De viktigste endringene gjelder krav til naturvennlig ferdsel og HMS.
I formålsparagrafen til Norsk fjellsportforum heter det at vi ”skal fremme naturvennlig og sikker
ferdsel i tråd med norske friluftslivstradisjoner.” Kravene til sikkerhet har alltid vært klart
formulert, men standarden har ikke gjort det like tydelig hvordan naturvennlig ferdsel skal
fremmes. Høsten 2009 valgte derfor styret å utfordre Jannicke Høyem til å komme med forslag
til endringer i standarden for å bøte på dette. Hennes forslag dannet grunnlag for brede
diskusjoner, og har nå resultert i at en serie konkrete krav er blitt innført i standarden. Det er
styrets håp at dette også kommer miljøet i videre forstand til gode.
I løpet av de siste årene har ulike dommer, drøftelser med myndighetene og en juridisk
betenkning utført for NKF og DNT gjort det klart at bestemmelsene i produktkontrolloven og
internkontrollforskriften medfører krav til alle fjellsportarrangører om helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid (HMS) som må komme klarere fram i standarden. Dette er nå tatt hensyn til
gjennom tillegg til både arrangørkravene og utdanningskravene.
Utover dette er det ved denne revisjonen gjort mindre endringer og justeringer i praksiskravene
for klatreinstruktør 2 og klatreinstruktør sport, regodkjenningskravene og kravet til varighet på
instruktørseminarene. Temalisten for veglederkurs bre har fått tilføyd det samme avsnittet om
valg og bruk av arbeidsmåter som gjelder for veglederkurs klatring. Endelig har vi forenklet
nivådelingen for arrangører, slik at standarden nå bare skiller mellom arrangører på grunn-nivået
og arrangører med rett til å holde kvalifiserende kurs.
8. desember 2011
Stein Tronstad
for NF-styret

11.1.11 Revisjon desember 2012
Denne 11. utgaven av ”Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport” er
blitt til etter en omfattende revisjonsprosess som startet våren 2010. Revisjonen har vært
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konsentrert om klatreinstruktørstigen. I utgangspunktet var den motivert av et ønske om å få inn
et kvalifiseringsnivå spesielt for klatring på naturlige sikringer i lavlandet, men resultatet er en
gjennomgripende bearbeiding med endringer på alle nivåene i klatreinstruktørstigen.
Endringene kan ses som en tilpasning til at klatresporten har utviklet seg i retning av skarpere
skiller mellom sportsklatring på faste forankringer, naturlig sikret klatring i lett tilgjengelig
terreng og klatring i alpint høyfjellsterreng. Utdanningsløpene gjør det nå mulig å kvalifisere seg
til instruktør i lavlands- eller sportsklatring uten å måtte hente erfaringsgrunnlag fra høyfjellet.
Nye flytskjemaer i kapittel 5 vil forhåpentligvis tydeliggjøre de nye kvalifiseringsvegene og
sammenhengene mellom nivåene.
Nivået klatreinstruktør 1 er nå delt mellom et lavlands- og et høyfjellsnivå, der det blir mulig å
utdanne seg til klatreinstruktør 1 lavland uten å opparbeide høyfjellserfaring. Skillet er ikke
trukket videre til nivå 2, og høyfjellserfaring vil forbli en forutsetning for å utdanne instruktører i
naturlig sikret klatring. Det praktiske skillet mellom ”lavland” og ”høyfjell” er definert i punkt
9.5.1 i dette dokumentet.
Klatreinstruktør 2 sport er et nytt nivå som er innført for å gjøre det mulig å utdanne instruktører i
sportsklatring uten å gå en lang kvalifiseringsveg via naturlig sikret klatring. Sportsklatring har i
økende grad tatt form av en egen grein innen klatringen, og mange har etterspurt en
utdanningsveg som gjør det mulig for sportsklatrere å ”utdanne sine egne”. Av hensyn til
sikkerhet og faglig overskudd vil det fortsatt kreves et minimum av erfaring fra klatring på
naturlige sikringer for å kvalifisere seg til å utdanne sportsklatreinstruktører.
I tillegg til de nye nivåene, har klatreinstruktørstigen fått flere nye elementer og forbedringer.
Flere av dem har til hensikt å gi en sterkere betoning av pedagogikk og didaktikk. Alle
kvalifiserende kurs i klatreinstruktørstigen har fått spesifiserte læringsmål, og instruktørseminaret
et mer tydelig veiledningsfaglig tilsnitt. I tillegg er det satt inn mer spesifiserte beskrivelser av
praksisperiodene, med formål og rammer for praksisen (dette gjelder også bre). Opptakskravene
på flere av kvalifiseringstrinnene er justert på grunnlag av erfaringene fra tidligere instruktørkurs,
og det er innført en mulighet for spesielt erfarne søkere til å gå inn i utdanningen via en
opptakssamling. Endelig er det innført et krav om mer aktiv bruk av kvalifiseringsbok med logg,
for å stimulere instruktørene til å reflektere over sin egen progresjon i faget.
For arrangørene er det forhåpentligvis nyttig at standarden nå gir en særskilt beskrivelse av
kravene til instruktører, førere, ledere og assistenter ved alle typer arrangementer, inkludert
føring og enkle arrangementer under grunnkursnivå. Denne lista, i kapittel 5, inkluderer en
endring som innebærer at isklatreinstruktører på nivå 1 (høyfjell) nå kan lede isklatrekurs med
klatring over flere taulengder. Beskrivelsene av instruktørenes arbeidsfelt som tidligere sto i
kapittel 5, er nå flyttet til kapittel 9 der de står sammen med kursbeskrivelsene. En tilsvarende
redaksjonell endring er gjort for breinstruktørstigen.
Denne revisjonen av Nasjonal standard gjelder i all hovedsak klatreinstruktørstigen. Med de
endringene som er gjort her, vil det være naturlig å fortsette med en revisjon også av
breinstruktørstigen. I tillegg har rådsmøtet i 2012 gitt mandat til å innføre en komplett stige for å
utdanne instruktører i skredsikkerhet. Arbeidet med en kontinuerlig oppdatering og faglig
utvikling av Nasjonal standard vil dermed fortsette ufortrødent. Dette er en forutsetning for at den
kan fungere som et godt verktøy for alle arrangørmedlemmer, og bidra til å sikre god kvalitet på
kurs, opplæring og aktivitet innen fjellsport, i pakt med norske friluftslivstradisjoner.
Revisjonen av klatreinstruktørstigen har vært en lang prosess der mange har bidratt – for mange
til å nevne hver især. I løpet av 2010 og 2011 har to styreoppnevnte arbeidsgrupper og flere
instruktørseminarer jobbet med endringsforslag, og flere innsiktsfulle enkeltpersoner har bidratt
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med faglige innspill. Viktige prinsippspørsmål har vært drøftet på rådsmøtet i 2011 og
kommentert under en medlemshøring i februar 2012, før et komplett forslag til ny standard ble
lagt fram for rådsmøtet 2012. På grunnlag av kommentarer og innspill fra rådsmøtet har styret
gjort ferdig Nasjonal standard 2013. Det har vært en lang prosess med mye arbeid, men styret
håper nettopp det kan borge for at resultatet er blitt godt og nyttig for brukerne. Vi takker alle
bidragsytere for stor innsats!
20. januar 2013
Stein Tronstad
(styreleder 2010-2012)

11.1.12 Revisjon januar 2014

Dette er den 12. utgaven av ”Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i
fjellsport”. I sitt 20. år har standarden vært gjennom en tredje stor revisjon. Til de to jubilerende
utdanningsstigene for bre- og klatreinstruktører har vi nå føyd et tredje, komplett utdanningsløp
for skredinstruktører. Standarden har dermed fått en betydelig utvidelse av den delen som
omhandler sikker ferdsel i vinterfjell, med spesiell vekt på skredsikkerhet. Snøskred har vært en
del av Nasjonal standard fra begynnelsen av, men så langt bare i form av kurs som inngikk som
moduler i utdanningsløpene for breinstruktører, klatreinstruktører og fjellkursledere.
Prosessen fram mot en ny skredinstruktørstige startet i forbindelse med NFs rådsmøte i 2011,
som ble avholdt sammen med den nasjonale skredkonferansen. Der presenterte DNT fjellsport
sin interne skredutdanning, og i løpet av konferansen kom det fram at det var stor interesse blant
NFs medlemmer for å få en slik utdanningsstige inn i standarden. Styret i NF åpnet for å starte en
prosess i denne retningen på påfølgende rådsmøte i 2012, etter at det omfattende arbeidet med å
revidere klatreinstruktørstigen var sluttført. I 2012 fikk styret rådsmøtets støtte til å utvikle en
skredutdanning med utgangspunkt i et revidert forslag fra DNT fjellsport. Samtidig ble det
opprettet en skredkomité i NF til å stå for arbeidet. Et forslag ble utarbeidet i løpet av 2013 med
støtte fra en åpen referansegruppe, et skredseminar og mange faglige innspill fra NFs medlemmer
og fagpersoner utenfra. Forslaget fikk allmenn tilslutning på rådsmøtet i 2013, men også en del
kommentarer som i stor grad er innarbeidet i denne utgaven av standarden.
Den nye skredstigen består av et utdanningsløp etter samme modell som bre- og
klatreinstruktørstigene: et første nivå med metodekurs, praksis og veilederkurs som fører fram til
godkjenning som skredinstruktør 1, og et toppnivå med metodeseminar, instruktørkurspraksis og
instruktørseminar som fører fram til godkjenning som skredinstruktør 2. Første nivå gir
kvalifisering til å instruere på grunnkurs og det andre til å instruere på instruktørkurs.
Kvalifiseringen gis for enten et nordisk eller et alpint arbeidsfelt, for henholdsvis enkelt og
utfordrende skredterreng.
Hensikten med å utvide standarden med en egen utdanningsstige for skredinstruktører er å
forebygge ulykker gjennom å spre kunnskap om skredfarevurdering. Det skredforbyggende
arbeidet i Norge har vært intensivert fra flere hold de senere årene, men har manglet en omforent
standard for utdanning rettet mot amatører. Vi håper denne versjonen av skredstigen og de mange
som vil komme i årene som kommer, kan bidra til å tette dette hullet, og ja – bidra til at antall
ulykker i skredterreng ikke øker i takt med det stadig økende antall personer som bedriver bratt
vinterfriluftsliv.
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I tillegg til den nye utdanningsstigen for skredinstruktører er det i denne utgaven gjort en del
mindre endringer i klatreinstruktørstigen, blant annet er ordningen med opptakssamling fjernet
grunnet liten interesse. Utover dette er det gjort noen redaksjonelle endringer samt enkelte
tilpasninger til at NF nå har fått fagkomiteer som vil stå for samordnet opptak og samordnet
godkjenning.
21. januar 2014
Jørgen Moland
(styreleder 2013-2014)
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