


Hvorfor 
Norsk MTB instruktør- og 

guidesertifisering



Hvem står bak?

Skiskolenes Bransjeforbund
Norsk Ski Akademi



● European Organisation of Mountain Bike Instructor-Guides

● EU-Prosjekt for en felles Europeisk Sertifiseringsstandard

“Our goals are to help define, develop and represent the 
profession of mountain bike instructor-guide on a national 
and international level”



Medlemsland
Norge
Danmark
Polen
Slovenia
Storbritannia

Tyskland
Frankrike
Sveits
Nederland



Oppdeling 
● Nivå 1 - Intro (lavterskel guiding grønn gradering)

● Nivå 2 - Viderekommen (til og med rød gradering)

● Nivå 3 - EO-MTBing instructor guide



Høyfjell - Turer over 6 timer
Overnattingsturer

Sykkelpark opp til rødt og 
rød sti

Kjerrevei, by/bygd, 
grønn sti

Veiledning innenfor standarden

NIVÅ 1

NIVÅ 2

3



EO-MTBING
(Re)Instruct Instrutors
International sertification

Norwegian NMIG - Level 2
Up to red grade

Norwegian NMIG - Level 1
Basic Platform
Green - Blue

4 days

10 days

550 hours of 
theory (350) and internship (200)

NIVÅ 1

NIVÅ 2

3



NIVÅ 1
Norsk MTB Instruktør og Guide



Målsetning for Nivå 11
• Grunnleggende forståelse av hva guiderollen på sykkel er og medfører. 

• Sette ord på eksisterende kunnskap og ferdighet i Norge

• Forstå forventning, ansvar og risiko

• Forståelse for praktiske verktøy og modeller/metoder for å 
planlegge/gjennomføre en vellykket guidet tur.

• Kunne teknisk sjekk av sykkel, vanlige skader og grunnleggende førstehjelp

• Bærekraft, dialog med grunneiere, lovverk og stivett

• Skape merverdi for gjester og lokalsamfunn

• Basisferdigheter på sykkel, posisjon, balanse, mekanisk betjening



NIVÅ 2
Norsk MTB Instruktør og Guide



Målsetning for Nivå 21
• Skape en god og bred verktøykasse for å instruere/guide til og med “rød 

gradering” 

• Deltakere skal kunne benytte individtilpassede læringsmetoder og 
guideteknikk

• Deltakere skal kunne vise til (og utvikle) teknisk egenferdighet på sykkel

• Deltakere skal kunne navigere trygt etter kart og utvise kartforståelse

• Deltakere skal kunne utvidet risikoanalyse, utvidet førstehjelp og evakuering



NIVÅ 3



• Internasjonal praktisk og teoretisk eksamen

• Instruktør- og guide på tvers av landegrenser

• Forståelse av ulik sykkelkultur i ulike land

• Planlegge og gjennomføre høyfjell og svart park - flerdagsturer

• Hvordan starte bedrift  



Hvem kommer på 
kurs?



36!
NMIG Nivå 1 i juni 



NESTE
 kurs?


