
 
 
Sikkerhetssystemets avsnitt 2.4.1.  
 
En klubb skal ha faglig leder, med tilhørende stillingsbeskrivelse. Klubbens styre foreslår en 
person som skal vurderes for utnevnelse til faglig leder. Hvis faglig leder ikke er instruktør og 
klubben ønsker å drive utdanning, skal det også søkes om utnevnelse av utdanningsansvarlig 
som er instruktør. Søknad om utnevnelse sendes NLF/HPS’ fagsjef. Søknaden skal inneholde: 

• Klubbens navn, ønsket faglig leders navn og eventuelt navn på ønsket 
utdanningsansvarlig instruktør. 

• Erklæring fra ønsket faglig leder om at han/hun har satt seg godt inn i 
sikkerhetssystemet og klubbens stillingsbeskrivelser for fagpersonell. 

 
NLF/HPS’ fagsjef er ansvarlig for den formelle vurdering og utnevnelse. Faglig leder utnevnes 
normalt for 4 år. 
 
Når en klubb ønsker å bytte faglig leder eller en faglig leder ønsker å fratre, må det sendes 
en søknad til NLF/HPS om godkjenning av ny faglig leder – dette kan gjøres via epost.  
 
Den klubben ønsker som ny faglig leder kan klippe inn følgende tekst i en epost som sendes 
til klubbens leder som kompletterer og sender til NLF/HPS (hps@nlf.no) 
 
+ + + + 
 
Emnefelt: Søknad om godkjenning av ny faglig leder 
 
Jeg bekrefter jeg herved at jeg har satt meg godt inn i instruksen for faglig leder og de øvrige 
instrukser for fagpersonell i klubben, og at jeg vil gjøre mitt ytterste for at den nye 
fagstrukturen skal bidra til et godt sikkerhetsnivå i klubben.  
 
Jeg forplikter meg til å sette meg inn i og etterleve seksjonens sikkerhetssystem. 
 
Om ny faglig leder er instruktør og skal fylle alle funksjonene som sikkerhets-, regelverks-, 
miljø, politiattest og utdanningsansvarlig tar man med følgende erklæring:  
 
Jeg bekrefter at jeg som instruktør fyller kravene til faglig leder i klubben. 
 
Om ny faglig leder ikke er instruktør må klubben ha en egen utdanningsansvarlig som er 
instruktør, da tar man med følgende tekst: 
 
Som skole- og utdanningsansvarlig ønsker klubben :(Navn på ønsket skole- og 
utdanningsansvarlig)  
 
(Evt også for øvrige funksjoner om delegert) 
+++ 
 



Eposten sender påtroppende faglig leder til klubbens leder (samt eventuell ny skolesjef). 
Klubbens leder videresender epost til hps@nlf.no etter å ha lagt til følgende tekst øverst: 
 
Klubbens navn søker om godkjenning av navn på ønsket faglig leder som klubbens faglige 
leder (samt navn på ønsket utdanningsansvarlig som utdanningsansvarlig). 
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