Referat Fagmøte Langrenn – Clarion Gardermoen 19.10.19 – 20.10.19

Lørdag 19. oktober 2019
Espen Bjervig

•

Organisasjonskart Skiforbundet Langrenn (Vedlegg 4)
o Øyvind Nysted ny kommersiell leder
o Per Elias Kalfoss ny utdannings- og FoU-konsulent

•

Elitelag kundekart (Vedlegg 4)
o Kun ett ledig merke på Menn Elite Sprint ellers komplett
o Store, viktige avtaler er nå under reforhandling

•

Para, Junior/Rekrutt og Regionslag kundekart (Vedlegg 4)
o Tre hovedsponsorer, åpent for flere delsponsorer

•

Økonomi- og ressursbruk (Vedlegg 4) - utvikling fra 2011 - 2018
o Kommersielle inntekter økt fra 51 til 85 mill
o Adm.kostnader økt fra fra 11,7 til 19,2 mill
o Elitelag økt fra 31,6 til 45 mill
o Rekrutt og junior økt fra 4,7 mill til 14,7 mill
o Bredde og utvikling, arrangement, prosjekt økt fra 2,7 til 4,3 mill
o (Bredde, utvikling og rekruttering skiløpere under 17 år betjenes også av i NSF
sentralt)

•

Idrettsinteresse per september 2019 - Sponsor Insight (Vedlegg 4)
o Langrenn48 %
o Skiskyting 43 %
o Håndball 38 %

•

Omdømme - god og stabil utvikling fra 2012 - over 50 % (Vedlegg 4)
o Går fort å bryte ned, krever mye arbeid å jobbe opp
o SoMe - strategisk bruk og utvikling - svært stor reach
o BDO-mila - tre poster - snitt ca 65.000 reach per post
o Vi ser et stort potensiale innen SoMe, og også en interessedreining i den retning
blant våre samarbeidspartnere

•

Tour de Ski, Oberstdorf og SkiTour2020
o Leveranser samarbeidspartnere

•

Utdanning og utvikling
o Internasjonalt arbeid
o Internasjonal juniorsamling Sjusjøen
o Internasjonalt trenerseminar Trondheim - fokus antidoping
o FIS Youth & Children, sterkt norsk bidrag
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o
o
o
o
o
o

Kostnadsreduserende tiltak
HMS og fluor
Kursutvikling -innhold og struktur
Kursutviklere med lokal forankring
God aktivitet på Trener 1-2
FoU - GPS, med mer. Rød tråd.

•

Arrangement
o Stadig økende profesjonalisering, krevende ressursmessig for alle parter
o Utfordrende å fordele geografisk
o Streaming - godt mottatt
o Meget gode arrangørstaber
o God økonomi for arrangørene i mange tilfeller

•

Para Elite
o Endring fra i fjor Håkon Olsrud lagt opp - ungt lag nå
o Trenes særdeles bra
o WC på hjemmebane Lillehammer 2019
o VM på hjemmebane 2021 -Lillehammer

•

Junior
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Halve laget fra i fjor er byttet ut -nå 11 - 5 gutter - 6 jenter
Fire på laget som driver med andre idretter - sykkel og friidrett
Gode samlinger gjennom vår, sommer og høst
Ingen sykdomsavbrekk eller skader -klart seg bra
Internasjonal samling
Åpen jentesamling
Skigymnassamling
Idre Fjäll start av november og deretter Gålå
De vil hevde seg til vinteren!

•

Menn Elite Sprint
o Preget av Sondre sin situasjon med hjertestans. Deltar 21.10 samling Oslo. Han har
stående tilbud om å være med på det han ønsker. Markedsoppdrag.
o Alt bra på laget. Mattis Stenshagen og Erik Valnes inn, lovende gutter.

•

Menn Elite Allround
o Et vanvittig sterkt lag - kun verdensmestre.
o Tøft valg på veien til OL - startet høydetrening i august i Font Romeu. Skal «lære» seg
å konkurrere i høyden. Kroppen reagerer annerledes når du er i høyden, start,
oppvarming, rutiner rundt et renn trenes det på. Tøft og spennende.

•

Kvinner Elite
o Anna Svendsen, Ane Appelkvist Stenseth og Lotta Weng nye på laget.
o Sprint i fokus, rekrutt som kommer sterkt her Kristine Stavås Skistad
o Bra samling i Font Romeu - skal tilbake dit
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Vegard Ulvang - leder av langrennskomiteen FIS

Høstmøte FIS - Zürich - diskutere kalender 2020-2021 - bli enig om detaljer.

De aktive ønsker litt færre løp, et mindre før jul, et måtte ut, ikke enkelt.
I realpolitikk skifter mange mening, da skifter mange nasjoner mening.
Vi fikk inn Lillehammer igjen, ikke mulig å arrangere kombinert og damehopp uten Lillehammer.
Ramaskrik fra Tyskland og Dresden, men som nå er inne igjen. Sverige tror de har fått klippekort på
to løp; Ulricehamn og Falun. På den positive siden har vi iallfall mange som vil ha WC. Flere
arrangører som vil inn enn vi har plass til på kalenderen. Hvorfor ikke lengre helger? Vanskelig fordi i
mange nasjoner kommer vi ikke inn på TV, som er finansieringskilden. Kalenderen ligger ute på FIShjemmeside. Krevende arbeid.

Har konsekvenser for hvor Norge skal putte inn NM - dårlig plass, ikke mange andre nasjoner bryr seg
om det. Kan bli litt krevende, men et valg vi må ta.

Gruppe med kostnadsreduserende fokus/tiltak. ledet av Richard Grip fra Sverige; målet er å gjøre
kostnadene for alle nasjoner lavere for å nå startstreken. Konkretisert: Betyr som grunnprinsipp at
hver nasjon i skøyteløp får to vester, og i klassiske løp får man fire. Noen unntak: blir mindre testing,
men de aktive skal få litt hjelp. Hver aktiv får et armbind for å ha med seg en på en-til-en testing, men
vi går forsiktig fram. Norge skal samarbeide med UK, noe som skal godkjennes i forkant. Små
nasjoner går sammen om å lage felles støtteapparat.

Fom 4.7 2020 kommer et nytt EU-reglement på at alle de pr. nå raskeste fluorprodukter
(8-kjedet) blir forbudt å omsette og transportere på tvers av landegrensene. Gjelder USA allerede
denne vinteren. Ingen produsenter får importere pulver og flytende toppinger. Industrien jobber
med å finn erstatningsprodukter fra 4.7 nest år. Det vi ikke vet er om disse er like raske som de
gamle. Til vinteren kommer antageligvis flere nasjoner til å bryte loven. Fra FIS sitt ståsted er å sikre
rettferdige konkurransevilkår. Finner man IKKE nye, like raske produkter kan man se en sannsynlig
utvikling med et svart marked enten med produkter fra i fjor eller nye produkter fra andre steder.
Hvordan løse dette? Vi vet at EU jobber mot et fremtidig totalforbud av fluorkarboner til ikkenødvendig bruk. Før eller siden vil fluorkarboner forsvinne - vi må i så fall ha en kontrollmetode. Den
eneste metoden som er mulig i dag er en parallell til dopingkontroll. Skal vi ta den videre så behøver
vi et regelverk. A- og B-prøve forsegling, sikring under transport med mer som andre
dopingkontroller. Får man en kontroll før start hvor ski kan screenes har man mye enklere og bedre
metode, håper vi kommer dit, det vil gjøre verden enklere.

Videre nå - dette er en klassisk sak for FIS - løftes i FIS Council om ca. tre uker. Vi ha dårlig tid, det er
en hastesak, vi kan ikke leve med at det smugles over grensene. Jeg er litt bekymret for hvordan vi
skal håndtere dette, alt fra små kretsrenn til VM og OL. Har sittet et par timer om
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dagen i telefonen de siste ukene mht. dette spørsmålet. Vi er fremst i å diskutere disse
problemstillingene, men resten av verden er også i ferd med å våkne.

U23 og Junior-VM har blitt store arrangement fordi vi har fått med både kvinner kombinert og
kvinner hopp. I Oberwiesenthal til vinteren har tatt dette opp, vi må se på organiseringen. Vi har sagt
at de som har VM må også arrangere disse arrangementene. Et av forslagene har vært å ta ut U23delen, men det har langrenn protestert mot. Dette er ikke landet, håper på avklaring innen neste
sommer 2020.

Asgeir Moberg: Alvorlig påvirkning mht. terminliste i Norge og NM, junior-VM. Har vært sånn lenge,
hva skjer?

Vegard Ulvang: Zakopane i Polen er aktuell, men de mangler langrennsløyper. Krever koordinasjon på
tvers av grenene i fis, denne har aldri vært god, og er nå verre enn noen gang. Dette er ingen «quick
fix» dessverre, beslutningen tas i FIS Council, så vi får presse mer på Erik Røste.

Kun Norge og Sverige som har nasjonale mesterskap på den tiden av vinteren. Året det skal være OL i
Beijing 2022 har vi en utfordring med Tour de Ski. Juleferien blir i så fall inndratt..

Per Elias Kalfoss - utdannings- og FoU-konsulent

Vokst opp i et heftig skimiljø i Trysil. Jobbet innenfor skimiljøet siden 1998. Skal jobbe med
trenerutvikling - har hatt det som ansvar siste fem år i NSF på tvers av grenene. Norge er anerkjent
på trenerutdanning. Trenerutvikling er et steg for å ta oss videre i alle grener og ikke minst langrenn.
Utdannet trenerutviklere i langrenn i Lillestrøm 6, Meråker 6 og Oslo 7. Disse skal legge plattformen
for fremtidig langrenn - disse skal vi sørge for blir flinke.

Prinsipper LEARNS:

•
•
•
•
•
•

Den som skal lære skal i sentrum
Miljø - ha det hyggelig
Aktivt engasjert - jobbe med metodikk
Refleksjon - at utøverne skal reflektere mer for å få eierskap
Ny kunnskap
Stretch - utfordring

Mange på Trener1-kurs, og mange som er interessert i å gå på kurs i langrennsnorge.
Med 19 trenerutviklere når vi svært mange under via trenerne deres, tusenvis.
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Grasrottrener (samarbeid NSF og Norsk Tipping): Brit Baldishol holder i dette, fortsatt
mulig å være med på kurs. Kurs utenfor klubb i vinter. Oppfordring fra Marit Bjørgen. På
nettsiden vår finner du «Korte kurs i klubb» her finner du oversikt over kursene.

FoU - Forskning- og utvikling

Ulike prosjekter; GPS med mer. Det er mye. Det som er spennende er at «sports science» ikke bare er
toppidrett. GPS-prosjektet hvor utøvere tester seg selv gjennom et løp er ferdigheter vi kan få
ungene til å trene på tidlig. Så må vi oversette det som skjer i toppidretten i det som skjer i daglig
treningskvalitet for barn.

Kjøp luer på www.langrennssportensvenner.no (Vedlegg 5)

Per Nymoen - Kostnadsreduserende tiltak - (Vedlegg 6)

Mandat: Konstaterer at kostnadsbildet er for høyt. Inngangsbillett og junior/HL.

Per Nymoen - leder
Karl Gunnar Skjønsfjell
Dorothea Blix

Dag Helland-Hansen
Bendik Blom Olrud
Erland Ensrud

Gruppearbeid kostnadsreduserende tiltak

LK er pålagt av valgkomiteen å ha en valgkomite på plass for å velge ny langrennskomite på Skitinget
2020 for perioden 2020-2022. Knut Erling flataker ledet VK i fjor, men går nå ut.
Følgende forslag ble «vedtatt» ved akklamasjon fra fagmøte langrenn:

Valgkomite LK 2020-2022
•
•
•

Dorothea Blix (leder), Nordland skikrets
Thorbjørn Broks Pettersen, Oppland skikrets
Erland Ensrud, Østfold skikrets
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Søndag 20. oktober 2019

Terminlista Asgeir Moberg

Det viktigste og mest informative dokumentet for norsk skiidrett er sesonginformasjonene, her
finnes all info www.skiforbundet.no

Terminlistas hovedpunkter sesongen 2019/2020

Mulig endring:
Splitte junior på to helger - mange praktiske utfordringer, kostnader og ressursbruk.
Hvordan få flere løpere til NC senior? Det er ikke butikk i å arrangere NC senior..
Sak på vårmøtet: Disse problemstillingene tas opp som sak på vårmøtet.

•
•

NM Lillehammer 26-29 mars 2020 - alle grener - stort arrangement. 5 km jenter og 10 km
gutter - her kan man gå fra junior og oppover. Målet er 1.000 ungdommer på enkeltstart.
Nærmer oss, over 800 på startlista i fjor.
Vi har så mange seniorer, og de skal få lov å gå, -men hvis vi åpnet for juniorer så har vi bare
på eldre junior potensielt over 250 i tillegg. Kompensasjonen for juniorene er den nye
distansen i NM. Lov å teste enkeltjuniorer i seniorklassen unntaksvis etter landslagsledelsens
vurderinger. Eks. Kristine Stavås Skistad i sesongen i fjor (Gålå). Du skal være god for at dette
skal være aktuelt.

Terminlista - utfordringer sesongen 2020/2021

•

Ønsker søkere til
o ScanCup 8-10 januar 2021
o Equinor NC jr - 22-24 januar 2021

•

NM Senior lørdag 16.01.21 - tirsdag 19.01.21 Granåsen. Grunnen til sprint legges til tirsdag
19.01.21 er at det er sprinthelg i Sverige i Falun.
OL i Beijing starter 04.02.22 - perioden mellom Tour de Ski 2022 og OL-start må brukes til
precamp (høyde). Da kan vi ikke ha NM del I i 2022. Et forslag her er å flytte alt til mars, men
vi har syv distanser og da må vi gå ei hel uke. Mulig alternativ: Starte sesongen med NMdistanser på Beito og en dags utvidelse i mars?

•
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Sesonginformasjoner Espen Bjervig
Ligger på samme side som terminlistens hovedpunkter www.skiforbundet.no
Omhandler alle kriterier og retningslinjer for alle lag mht skirenn samt regler med mer.
•
•
•
•
•
•

•

•

Ingen endringer i kvoter eller regler på deltagelse på Beito og WC.
Alle må sette seg inn i sesonginformasjonene, alle innspill må komme FØR Beito.
WC Tour i Quebec, Minneapolis, Canmore (WC-finale). Dette er en veldig dyr tour så her er
det kun red-groupløpere som reiser. Ikke sikkert vi drar med fulle kvoter.
Den som leder norgescupen på distanse får gå WC Lillehammer på nasjonal kvote
Den som leder norgescupen på sprint får gå WC Drammen på nasjonal kvote
I SkiTour2020 er det ikke nasjonal kvote, kun 10 løpere pr kjønn, inklusiv WC-leder, evt
ScanCup-leder. Forslag fra salen: Mulig at ScanCup-leder kan gå SkiTour2020? Den best
plasserte nordmannen får plass til den norske troppen i touren? En bra gulrot? På denne
touren har vi ikke COC-leder i tillegg.
Smøring WC Norge: Har hatt to smøreteam tidligere, nå samler vi elite og rekrutt under
paraply. Ny tilgang løype, det blir ett opplegg. Stein Olav Snesrud er smøresjef, vi kjører et
fullstendig felles opplegg. Snesrud har med ekstra smørere og sørger for hele gjengen, både
elite og nasjonal gruppe. Ingen smøretrailer under NM Konnerud, løperne må ordne seg selv
(elite/rekrutt). Frihelg under NM for smøreteamet, som har en enorm belastning gjennom
sesongen.
NM Senior - Konnerud, Drammen. I NM-stafetter er det ikke krav om FIS-kode, men det er
deltakerbegrensninger på Konnerud. Her må minimum en av løperne ha FIS-poeng. I tillegg
må løpere/lag som blir tatt igjen med en runde, øyeblikkelig vike til side og uhindret slippe
lagene forbi. Dette er viktig for TV-sendingene, og et punkt NRK er svært opptatt av.

•

YOG - Youth Olympic Games 9-22 januar 2020 klassene 17 og 18 år - uttak med utgangspunkt
i kvoter fra IOC; 3 gutter og 3 jenter med utgangspunkt i NC forrige sesong. Lagene er innstilt
fra NSF, Olympiatoppen tar ut laget 15.12.19.

•

Nordisk Juniorlandskamp Falun 24-26 januar, 6 gutter og 6 jenter de neste etter YOG
Klasse 17-18 år, hvor 18-åringene prioriteres. Sammenlagtlista etter første NC-helg legges til
grunn.

•

Uttak av juniorløpere til andre større seniorrenn: Omtalt i sesonginformasjoner, NSF vil
understreke at Beitosprinten ikke regnes som et viktig renn for juniorløpere. NM del II Lillehammer - der er 30 km og 50 km uansett ikke åpent for juniorløpere.

•

Para - WC hjemmebane på Lillehammer 12-16 desember 2019.

•

Coach-vester - ikke avklart

•

NC-jr og finale. Innspill på at alle renn skal telle og at ingen skal kunne slette det dårligste
rennet. I tillegg innspill på at hvis vi skal slette så er det NM del II?
o Per Nymoen: Hvis man skal stryke renn nr 9 så må vi vite om dette kan gjøre det
bedre?
o Monika Kørra: Bør stryke et renn, hvis ikke vil noen stille på alle renn.

Det ble konkludert med at dagens ordning videreføres
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Helseattest Brit Baldishol

Jobbet med informasjon til utøvere. Rutinebeskrivelser for helseattest. Ser på det juridiske ihht
informasjonsflyt. Det som er gjort siden sist er at det er sendt mye informasjon på mail om
helseattest. Alle utøvere som skal representere har fått en mail med rutiner for helseattest. I tillegg
er det laget en egen hjemmeside på langrenn hvor du finner alt om helseattest. Der ligger også
skjema for helseattest og to videoer for utøvere fra lege og ernæringsfysiolog - anbefaler å se
igjennom videoene. Jobbet med kommunikasjon mot to grupperinger til i tillegg som er
trenere/foreldre og en for helsepersonell. Gått ut mail til alle klubber denne uka, men det er mange
klubber vi ikke når, så de får ikke den infoen, klubbene må endre i klubbadmin., så de får tilsendt info
fra Skiforbundet.

Tidsfrister:
Strenge. Alle seniorer har fått info og er i gang med godkjenning (som de må ha for å representere
Norge i WC). Juniorer som har ambisjoner om å representere i nordisk landskamp må vi et ekstra øye
på så de sender inn i tide. Helseattest må sendes
tre uker før uttak gjøres.

Bekymring fra Akershus på at info «lekker ut» om helseopplysninger. Dette er det fokus på nå med
helsepersonell hvordan dette gjøres fremover. Alle fire forbund under Sunn Idrett er nå enige om de
rutiner som skal ligge til grunn. NIF sine jurister er involvert.

Hvordan skal arrangører tenke opp mot utøvere som må ha helseattest? Renn i Norge har ikke krav
om helseattest. Sterkt personvern.

Ulf Morten Aune - China Ski Sprint

Melder seg på og det er arrangøren som bestemmer hvem de vil invitere. Arrangør i Kina betaler
hotell og flybillett t/r Beijing. Gå inn på saken og finn mer info der. Bindende påmelding.

Lagstruktur - Per Morten Nyeng, LK (Vedlegg 7)

Grundig debatt på vårmøtet, så dette er en infosak etter at innspillene er bearbeidet og besluttet i
LK. Det blir dessverre ingen revolusjon.

•
•
•

Forutsigbarhet er viktig - løpere skal vite hva som gjelder
Vedtatt i LK-møte 17. september 2019
Økonomi vil alltid være et styringsparameter på hva vi faktisk kan få til
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Ny landslags- og regionstruktur fom sesongen 2020/2021
•
•
•
•

Lik struktur, men færre løpere - 27 i dag, tallet skal ned
Beholder rekrutt - nivå 10-12 løpere og kjønnsbalanse
Regionlagene beholdes og eies av kretsene med fast tilskudd fra NSF
Junior - mest diskusjon mht. evt. nedleggelse. Vi viderefører junior.

Elite
•
•
•
•
•

Antall løpere skal reduseres etter 2019/2020-sesongen (27 i dag) - tilstreber kjønnsbalanse færre løpere på WC, reduserte kvoter OL (ny)
Antall løpere elite/rekrutt kan totalt sett være omtrent det samme, men elite skal ned og
rekrutt økes
Voksende økonomi, men bruker vi midlene fornuftig?
Trenerne vil fra regnskapsåret 2020 blir mer ansvarlig for drift av egne lag
Smøresjefen blir utfordret på kostnadskutt

Rekrutt
• Ramme på 10-12 løpere - tilstreber kjønnsbalanse
• Trekke rekruttlaget nærmere elite enn tidligere, samlinger og hospitering
• Den beste utviklingsarenaen for unge seniorløpere, fortrinnsvis under 27 år
• Løpere rett bak elite på tur opp
Regionlag
•
•
•
•

•
•

Eies og driftes av eierkretser
Ønskes som i dag - fem lag, maksimalt 10 løpere og kjønnsbalanse
Samlet ramme for tilskudd økonomiavhengig
Kretseier gir muligheter på sponsormarkedet som ikke er mulig med NSF-eierskap
o Tre merker er låst, alternativet er finansiering fra NSF kuttes
o Dette tema må sees nærmere på mtp. fremtiden
o Muligheten for å komme inn på lag grunnet flytte for utdanning el, tilhørighet til
klubb, klubbytte? Ta med denne diskusjonen inn i videre møter på
styringsgruppenivå.
Lagenes styringsgrupper gjør uttak og ansetter trenere for respektive lag
NSF yter pt. et tilskudd på en mill. kr pr. lag/år.

Junior
•
•
•
•
•

Ramme på 10-12 løpere, kjønnsbalanse
Utdannings- og utviklingsarena for de beste juniorløperne og trenerne
Sammen med Skigymnasene og øvrige kompetansemiljøer skal juniorlandslaget være en god
utviklingsarena for juniorløpere i Norge
Nøkternt opplegg mht. smøring, helse og bekledning, ingen høydesamlinger
Inkluderende samlinger
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HMS-tiltak 2019/2020 - Torbjørn Skogstad LK-leder (Vedlegg 8)

Vi ser på hele HMS-bildet, ikke ensidig fokus på fluor.

•

Smørevettregler - regler for opphold og bruk av smørefasiliteter ved NSF-arrangement. Kjent
stoff som har ligget ute et par år

•

Avfallshåndtering - samles og leveres som brennbart restavfall
o Gabriel Johannesen: Kompetanseheving på dette området - dette går mye på
manglende kunnskap - hva gjør vi her?

•

Masker: Stein Olav Snesrud - De som selger skismøring på skirenn skal nå også selge masker.
Minimum A1P3. Filter skal byttes ut minimum hver sesong
o A1 betyr at du har ei maske hvor du suger lufta gjennom et filter.
o P3-filter skiller ut mer enn 99.9 % av støvet
o Må være like naturlig å ta på seg maske som sikkerhetsbelte, fluor eller ikke.

•

Konkrete tiltak neste sesong
o Økt kommunikasjon av smørevettregler
o Tettere oppfølging
o HMS-seminar Beitostølen
o Luftrenseprosjekt vinter 2020 - samarbeid med Camfil

•

Hvordan håndheve smørevettregler?
o

Gabriel Johannesen, Buskerud: Mener vi noe med dette bør vi ha mulighet til å gi
RØDT kort, det MÅ ha konsekvenser både mtp utestengelse og ekskludering - gjelder
liv og helse. Klarer vi ikke å gjennomføre en internkontroll på dette? Det må vi klare.

o

Knut Erling Flataker, Sør-Trøndelag: Vi kan ikke kaste ut folk, men vi må
kommunisere dette på en sånn måte at alvorligheten forstås og tas på alvor. Kanskje
skal vi ikke ha smøreboder, kostnadene er under stadig utvikling. Mange faktorer
her.

o

Dag Helland-Hansen, Akershus: Telt i stedet for smøreboder har også blitt
kostnadsbelagt.. det er showstopper

o

Dorothea Blix, Nordland: Heng opp skilt med bilder og evt. foto med «kryss» over,
forbudsinfo som fungerer. Få det inn hele tiden med STORE bokstaver.

o

Espen Bjervig: Hvem skal ha ansvaret? Skal NSF sentralt være «smørepoliti» når alle
avtaler er signert, det har vi ikke ressurser til, hvordan skal vi kommunisere det i
praksis?
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Fluor - Sindre Bergan LK-medlem (Vedlegg 9)

Diskutert grundig på vårmøte 2019. Konstruktivt, men ikke helt entydig mht. kontroll. Det store
flertallet ønsket fortsatt forbud mot fluor til og med 16 år og LK vedtok etter vårmøtet forbud. Pr.
dato finnes ikke kontrollmetoder som raskt og sikkert kan gjennomføres for å avdekke fluor før start.
Ved en eventuell videreføring av kontroll blir det tilnærmet samme testing som i fjor, i så fall blir det
kun en grønn og en rød sone, kutte ut den gule mellomsonen. Kritikken rundt hvordan vi håndterte
kommunikasjonen tar vi med oss og sørger for å gjennomføre denne på en tilpasset måte.

Torbjørn Skogstad - årsaken til at vi ber om dette er jo at vårmøtet var delt i denne saken mht.
kontroll av fluor, derfor bringer vi denne saken tilbake til høstmøtet. Mest sannsynlig så har vi et
totalforbud mot fluor om ikke mange år. Da er vi nødt til å teste og behøver gode kontrollmetoder. Vi
må stoppe utviklingen og finne en god testmetode. Et argument for å fortsette å kontrollere.

Gabriel Johannesen: Politics og Policy. Her er begge deler. Blir litt «sammensauset». For at vi skal
være verdibasert mht. vedtaket så må det være forankret i organisasjonen. Fluor brukes
«hemningsløst» på høyere nivå i Skiforbundet. Mange andre faktorer spiller inn. Skal vi ikke kunne
stole på hverandre mht. å være fluorfri? Bruke våre midler på andre ting enn kontroll? En million kr.
til å skape gode holdninger er en god investering. Legg kontrollbiten død og bruk pengene på
holdningsarbeid. Løpere eldre enn forbudet, må jo være et marked for at dette må være interessant.

Espen Utaker, Oslo: Tror vi har kommet videre siden i fjor, tror ikke det er mange som vil bryte
forbudet. Tre klubber mot testing, to for. Full støtte for fluorforbud. Til NILU: Hva gjør dere om vi ikke
ønsker mer testing? Det skjer mye i andre land også, stor interesse.

Dag Helland-Hansen, Akershus: I vårmøtet sa vi verdibasert, frivillig, holdninger. Når vi prater med
folk vil de ha testing - 90 %. Motsatt av de som hyler høyest i møtene våre. Kan teste, men ikke
distribuere resultatene.

Vestfold/Telemark: Landet på A og ønsker å fortsette.

Knut Erling Flataker, Sør-Trøndelag: Vi må ha såpass tro på dette at vi viderefører forbud og
forutsetter at alle barn på 16 år og yngre faktisk ikke bruker det. Handler om et verdibasert vedtak
som vi bør gjennomføre. Ting har modnet litt mer, litt mer trygghet. Til og med Gabriel begynner å bli
litt enig J

Dorothea Blix, Nordland: Fluorforbud er greit. Testing avslører om ski har vært i kontakt med fluor.
Kanskje blir det mer fokus på at det jukses da? Selv om det kommer evt. fra en børste?
Kommunikasjonen kan være kun i den gruppa som utvikler testen.
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NILU: Sjefen til Martin S. som har jobbet med dette. Kommentar til pris: Det er mulig å ta mange
tester, men analysere bare et lite utvalg for å få ned prisen. NILU ønsker absolutt å utvikle testen
videre. Det henger også sammen med hva vi ser på mht framtid. Investere i et mer mobilt instrument
for eksempel?

Espen Bjervig: Åttekjedet fluor forbud, ikke sekskjedet (som ikke går like bra). Det må være mulig å ta
testing på forskjellen på dette, det er det vel ikke pr i dag. Kan ende opp med at nasjoner mistenker
hverandre mht. lovlig og forbudt fluor. Må ende med et totalforbud i så fall og dette er et arbeid som
Norge må være med å utvikle.

Pål Rise: Det koster ca 2.000 kr per prøve, altså langt fra den millionen som Gabriel. Det er en faren
for å bli kontrollert som kan virke preventivt, og antall tester kan derfor være lavt. Vi har brukt masse
penger på å utvikle testen, skal vi fortsette med det? LK har diskutert. Det er bedt om en rådgivende
avstemning på høstmøtet. Stemmesedler deles ut, en til hver krets.

Kretsene stemte som følger:
Alternativ A - Kontroll - 9 stemmer
Alternativ B - Ikke kontroll - 7 stemmer

Torbjørn Skogstad: Kommer en sak på høring i forhold til politisk organisering i Skiforbundet ut til
kretsene.

Takk for nå, hyggelig helg, bra gjeng!

Oslo, Gardermoen søndag 20. oktober 2019
Gro Eide, referent
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