
 

Gruppeoppgave fluor (Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland) 

Skal fluorforbudet i sesongen i 2019/20 

JA: 

1. aldersbestemte klasser, men kanskje alle klassene på kretsrenn/ KM (på sikt må det være 
felles for alle klassene, nasjonalt og internasjonalt, deler av gruppa stiller spørsmål om ikke 
dette allerede kan innføres fra kommende sesong på jr-nivå nasjnalt) 

2. holdningsskapning, kunnskapsdeling, felles smøreopplegg. En eventuell testing med 
grenseverdier som gir sikre svar/ resultater kan være relevant når det er mulig (ikke med 
testmetoden som ble brukt i sesongen 18/19) 

3. Kompetanse og kunnskapsdeling må finansieres av NSF, på linje med andre rekrutterings- og 
holdningsskapende tiltak 

4. Holdningsskapende tiltak vil ha positive konsekvenser i form av omdømmebygging, 
rekruttering og mulighet for å forenkle idretten 

 

Ekstraoppgaver: 

Felles testopplegg på NC (jr, men kanskje også sr), der det ikke er adgang for andre enn et definert 
smøreteam til skitesting, resultater deles, og testene gjennomføres i så god tid før start at det er 
realistisk å kunne smøre.  

Felles smøreopplegg på kretsrenn – for alle, der alle kan stå sammen og smøre. Det er inkluderende 
og sosialiserende for små klubber og skaper større miljøer. 

HMS- tiltak må tas på alvor. Vi kan ikke anbefale produkter som er så brannfarlige at vi ikke en gang 
kan ta dem med hjem på fly. (Og som har bilder av døde fisker og brennende trær på flaska…..) 

 

 

 

 

I gruppa: 
Karl G Skjønnsfjell, Nordreisa vgs 
Frode Estil, Meråker vgs 
Vegard Ulvang, FIS/Kjelsås 
Jan Erik Granamo, NTS/Henning skilag 
Mari Ann Landsem Melhus, LK NTS 
Jostein Stabell, NTG Geilo 
  
Generelle punkter vi diskuterte (ulike grad av realisme i disse J) 

·         Positivt at FIS treffer tiltak rundt dette, tiltak bør starte på toppen 
·         Vi bør fortsatt ha et forbud mot fluor 
·         Vi mener at en må vekk fra holdningene som ble brakt på bane av Utaker i Oslo skikrets; at du like 

gjerne kan finne på noe annet å gjøre hvis du ikke hevder deg som 20-åring. Med slike holdninger, er 
det ikke rart at vi får både avskalling og en hodeløs jakt på resultater i ung alder (hvis det ikke er lov å 
ha det artig med ski uten å nødvendigvis ønske om å bli VM eller OL mester) 

·         1 par ski pr løper pr stilart, linkes opp mot sin egen brikke og byttes ved evt. skibrekk.  



 

·         Vaskestasjon/smørestasjon før start, der alle ski «vaskes» med fluor-rens, evt hurtigglides når de 
går inn i start-paddocken.  

·         Vi kan og bør treffe samarbeidstiltak rundt skitesting. Oslo skikrets foreslo dette, og er kanskje det 
miljøet som har størst ressurser til å ta hovedansvar for dette. Men ikke alltid like enkelt i praksis. Var 
også bestemt en slik praksis i Scan cup, men har ikke fungert spesielt bra.  
  
  
Vi kom overhodet ikke i mål med de konkrete spørsmålene, så de må ha vært helt på jordet J 
 

Gruppe Espen Utaker, Dag Helland Hansen m.fl. 

 

1. Fluorforbundet skal fortsette opp til 16-år. Tiden er ikke moden for fluorforbud for juniorer ennå, 
men test gjerne på ett renn i seniorklassen. Hva med fluorfritt skøyterenn på Beitostølen?  

2. Hva med turrenn, hvor 16-åringer går mot 17-18 åringer? Vi lager ikke regler for det, men må se 
gjennom fingrene med at 16-åringer bruker fluor der de går mot eldre? 

3. Hvordan skal forbudet håndheves? 

A.  Kjør gjennom en mengde ski gjennom testen, ta prøven, men bare videresend  f.eks tre ski til 
laboratorium. 

B.  Felles test-team 

C.  Informasjon og holdningsskapende arbeid. Vi oppfordrer Skiforbundet til å produsere lett 
tilgjengelig informasjon, i form av f.eks Youtube-videoer med tema: Hvordan «grønnvasker» man 
skiene? Hvilke glider er det lov å bruke? Krever fluor-forbudet at man i stedet har flere par ski for 
ulike fører? Myter må møtes med fakta. 

 
 

4. Finansiering bør dekkes av skiforbundet.       

Alle arrangører må legge ut enkle og billige fluorfrie smøretips før renn. 

 

 

Ekstraoppgave: 

HMS-biten må på plass. Krav til arrangører på HMS-biten av fluor. TD skal ha ansvaret?  Klubber har 
ansvar for å bruke masker - påbud.  

Egne lagstelt for sekker o g utstyr. Lagstelt må være billig.  

 

 

 

 



 

Dette er forslagene fra Oslo skikrets:  

 

1.     Fluor-saken,  
   

A.     Skal fluor-forbundet videreføres eller oppheves?  
Vedtak: Samtlige klubber i Oslo skikrets ønsker å opprettholde fluor-forbudet. 
Fluorforbudet opprettholdes. 
  

B.     Hvordan skal fluor-forbudet overholdes? 
  
Fluor-forbudet kan overholdes med ett eller flere av de foreslåtte alternativene under, 
og med en kombinasjon av disse alternativene. LK-Oslo ønsker mer fakta-opplysninger 
om flere av punktene før de kan iverksettes: 
1.     Det er ikke rent flertall i LK om ski-testingen skal fortsette eller ikke. Det kan være 

fornuftig å fortsette testingen i noen omfang, ettersom 2019-sesongen var en 
innkjøringssesong som gir oss mulighet til å ha et bedre test-regime kommende 
sesong, i kombinasjon med punktene 2-5. 

2.     Bør grensene for hva som er grønt, gult og rød fluor-grense heves? Og er det mulig å 
finne en nye grenser som i enda større grad tar høyde for utilsiktet fluorfunn på 
skiene? 

3.     Er det mulig å ha felles smøre-opplegg hvor samtlige ski null-stilles før start og får en 
felles topping? Gode erfaringer med dette fra Solvang-rennet i Asker, men er det 
mulig gjennomførbart i større renn? Muligheten må undersøkes nærmere. 
Tilbakemelding fra arrangører i skikretsen er at de ikke samtidig har kapasitet til å ta 
seg av en nullstilling og smøring av alle ski. Det kan være en mulighet å få andre 
klubber til å samarbeide om felles smøring. 

4.     Informasjon og holdningsskapende arbeid 
Vi oppfordrer Skiforbundet til å produsere lett tilgjengelig informasjon, i form av 
f.eks Youtube-videoer med tema: Hvordan «grønnvasker» man skiene? Hvilke glider 
er det lov å bruke? Krever fluor-forbudet at man i stedet har flere par ski for ulike 
fører? Myter må møtes med fakta.  

5.     Alle arrangører må legge ut enkle og billige fluorfrie smøretips før renn. 
  
 

 

Gruppeoppgave fluor 15.06.2019 

 

Deltakere: Oppland, Oslo, Vestfold og Telemark, Østfold 

1. Hvem skal fluorforbudet omfatte 
Ø Opp til 16 år på nasjonalt nivå 
Ø KM alle klasser 
Ø En NM senior øvelse i 2020  

 
2. Hvordan skal forbudet håndheves/følges opp 

Ø Dele kompetanse - utvikle materiell  
Ø Dele testresultater av glideprodukter 



 

Ø Smøreservice konkurranser 
Ø Stikkprøver (kontrolltiltak) der analyseresultatene er sikre og nivåene er riktig. 
Ø Teste videre i kontrollerte rammer  

 
3. Hvordan skal eventuelle tiltak finansiering 

NSF sentralt ved å bygge det inn i sponsoratene (16) (som et verdibasert tiltak) 
Egen HMS avgift på start kontingent 
 

4. Hvilke andre konsekvenser ser gruppen av tiltak under pkt.2 
Ø Har du testet rødt blir du testet på nytt 
Ø Får ikke poeng av nevnte renn 
Ø Bruk av gult kort 
Ø Bruk av advarsel 
Ø Tidsstraff, som du drar med deg til neste konkurranse 
Ø Utestengelse 1,2,3 konkurranser 
Ø  

5. Hvilke tiltak kan forventes for å bedre arbeidsmiljøet i smørebodene på generell basis? 
Ø Sette konkret HMS krav til arrangør 
Ø Avtrekk påbudt og avtrekk fra undersiden implementeres progressivt 
Ø Ingen løpere adgang i smøreområder 
Ø Eget løper telt er påkrevd på de større arrangementene HL, NC,NM jun/senior 
Ø NSF organiserer anbud innenfor all nødvendig infrastruktur, som strøm, telt osv. 

Dette gjøres når terminliste er organisert. 
Ø Masker (med rensefilter) påbudt 
Ø Fysisk kontroll av smørebodene, som del av TDs ansvarsområde/ Rennleders 

ansvarsområde 

 

 

 

 

Gruppe arbeid - Fluorforbud - Buskerud/Hedmark  

  

Hvis Ja: 
1. Bør gjelde alle og Jr. og Sr. – Nasjonale renn 
2. Fokusere på holdninger – kun 50 tester sendes inn. 
3. Holdningskampanjer fra NSF, Krets og klubb. 
4. Kan være juksere.  

  
Hvis Nei: 

1. Forbud mot pulver, varme og rotorbørster i smøretelt 
2. Bruke kloss og flytende,  
3. Se 1 

  
Ekstra oppgave – Se punkt 1 under Nei! 
Emne: Gruppe arbeid - Fluorforbud - Buskerud/Hedmark  



 

  

Hvis Ja: 
5. Bør gjelde alle og Jr. og Sr. – Nasjonale renn 
6. Fokusere på holdninger – kun 50 tester sendes inn. 
7. Holdningskampanjer fra NSF, Krets og klubb. 
8. Kan være juksere.  

  
Hvis Nei: 

4. Forbud mot pulver, varme og rotorbørster i smøretelt 
5. Bruke kloss og flytende,  
6. Se 1 

  
Ekstra oppgave – Se punkt 1 under Nei! 
 

 


