Fluor
Fortsatt forbud – hva med kontroll?
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Fluor
NSF Vårmøte 2019
Snøen som falt og fluoren som (ikke) ble brukt sist vinter ble grundig belyst og diskutert på
vårmøtet i juni. Mange og konstruktive tilbakemeldinger. Men ikke entydige mht. fortsatt
fluorforbud og kontroll.
Et stort flertall av kretsene ønsket et forbud som i 2018-2019 sesongen - til og med 16 år. Vi
registrerte også meninger som at det bør innføres forbud for alle klasser i alle renn i Norge
eller at forbudet bør forkastes.
LK vedtok rett i etterkant av NSF vårmøte juni 2019 å videreføre fluorforbudet for sesongen
2019-2020: «Fluorforbud i klassene til og med 16 år – omfatter fluorholdige glidprodukter»
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Fluor
Hva med kontroll?
Vårmøtet (kretsene) var svært delt i meningen om det skal kontrolleres - NILU testen
Det finnes så vidt NSF vet ingen kontrollmetode pr dags dato som raskt og sikkert kan påvise fluor FØR
start. Kontrollmetodikk og prosedyrer blir tilnærmet som i fjor (dersom det skal kontrolleres i 2020.)
Testen er forbedret, kvalitetssikret og påviser fluor.
Hver prøve vil ha en kostnad på ca kr. 2.000,-
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Fluor
Oktober 2018
”Langrennskomiteen i Norges skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år. Forbudet
gjelder fra og med sesongen 2018-2019 og omfatter fluorholdige glid produkter”
Vedtaket var fulgt av følgende tilleggsinformasjon:
-det vil bli tatt stikkprøver før start i enkelte konkurranser.
-resultatene av disse stikkprøvene blir kommunisert til gjeldende klubb i etterkant av mottatt prøvesvar
-fordi testmetodene fortsatt er under utprøving vil ikke resultatene forårsake forføyninger mot
enkeltutøvere.
A: Fluorforbudet opprettholdes for klassene til og med 16 år fulgt opp av kontrollprosedyrer, med
tilnærmet samme metodikk og rutiner som under sesongen 2018/2019.
Kun rød og grønn sone – justerte grenseverdier.
Kommunikasjonsrutiner overfor klubber / foreldre / utøvere forbedres med bakgrunn i erfaringer fra siste sesong.
B: Fluorforbudet opprettholdes for klassene til og med 16 år uten å bli fulgt opp av kontrollprosedyrer. Et
rent verdibasert forbud

