
Den Norske Skiskole
er etablert i 1952 og har som hovedformål å utdanne instruk-
tører i alle snødisipliner. DNS er organisert som en uavhengig 
forening og ledes av et styre. Hvert år arrangeres medlemssam-
linger med forskjellige aktiviteter. I forbindelse med foreningens 
generalforsamling arrangeres oppdateringskurs, og det gjennom-
føres seminarer med temaer av interesse for medlemmene. 
Som IVSI eller ISIA-akkreditert instruktør oppnår du ofte skiheis-
rabatter i Norge og på europeiske skidestinasjoner (Østerrike, 
Frankrike, Italia og Tyskland med flere). Forutsetningen er at du 
er medlem av DNS og har betalt medlemskontingenten. Du blir 
gratis medlem i DNS det første året du gjennomfører et kurs i 
Den Norske Skiskoles regi. 

Samarbeidspartnere internasjonalt og nasjonalt:
                       
  
 ISIA  IVSI  IVSS 
 www.isiaski.org  www.ivsi.info  www.ivss.info

 Interski  Norges Skiforbund
 www.interski.org  www.skiforbundet.no 
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Lyst til å bli ski- eller
snowboard-instruktør?

Den Norske Skiskole (DNS) tilbyr 
instruktørkurs i alpint, langrenn, 
snowboard og telemark. DNS er 
alene om å utdanne internasjonalt 
godkjente instruktører i Norge. 
DNS er tilknyttet ISIA 
(www.isiaski.org) og IVSI 
(www.ivsi.info). 

Hvem passer dette for?

For alle som liker å gå på ski eller 
snowboard. For dem som ønsker 
å jobbe i en skiskole i Norge eller 
utlandet. For deg som er trener i 
klubb eller i bedriftsidrettslag. 
For alle dem som rett og slett 
ønsker å bli bedre skiløpere.

Hva lærer du?

Teknikk, pedagogikk og sikker-
het er tre nøkkelord. Du må selv 
kunne riktig teknikk for å lære 
andre å bli bedre på ski. Du 
lærer gode undervisnings-
teknikker og sikkerhetsprosedyrer. 
Alt dette gir deg og dine elever 
større skiglede.

Hva gjør jeg?

Besøk www.snowsports.no og 
klikk deg videre inn på 
”Utdanning”. Her finner du 
oversikt over tilgjengelige kurs. 
Last ned utdannelsesstige og 
rammeplaner.

Norges Skiforbund (NSF)

NSF tilrettelegger for skiaktivitet, 
både topp og bredde, i seks grener. 
Snowboard er eget forbund.
Et viktig innsatsområde er kompe-
tanseutvikling og trenerkurs på 
alle nivå som arrangeres gjennom 
kretsene våre.

DNS og NSF = sant!

DNS og Norges Skiforbund har 
innledet et samarbeid innenfor 
kurs- og kompetanseutvikling.
Mye av innholdet i kursene er i 
dag det samme, og vi ser på mulig-
hetene for at noen kursmoduler 
godkjennes i begge kurs-
strukturene.

I tillegg tilbys ekstra moduler 
innenfor den andres organisasjon, 
for å bli godkjent f.eks. som trener 
i NSF i tillegg til ski-instruktør i 
DNS.

Målet med et slikt samarbeid er at 
vi kan benytte kompetansen som 
finnes lokalt i skiskoler og klubber, 
slik at de som har tatt kurs kan få 
jobber i begge leire.

Samarbeidet er startet innenfor 
Freestyle, og sist vinter ble det 
arrangert en rekke felles pilotkurs. 
Freestyle er nå en obligatorisk del 
av DNS-kursene innen alpint.
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