
Referat fra langrennsmøtene i
FIS – høsten 2020

Tirsdag -13/10 - 2020



COVID - 19 

 Alle grener planlegger foreløpig gjennomføring av WC renn som normalt
 7 av 10 nasjoner må kunne stille til start

 FIS Covid 19 guidelines er utarbeidet for å kunne tilpasse alle 
arrangørlands lokale helsebestemmelser.

- Omfattende testregime og meldeplikt

- Unntak fra karantene bestemmelser

- Møter i ad- hoc gruppe 30 og 14 dager før renn

Stor optimisme for normal gjennomføring i dag.



ANDRE SAKER

 Individuelle WC poeng for stafetter (25,20,15,12,11) pr. aktiv

 Ved skibytte (30 og 50 km) må skiene plasseres i boksen før start

 FIS punkter 
 For all perioder vil de beregnes fra 13/5 2019, (pga Covid 19 og redusert sesong i fjor)

 Ny regler ved graviditet - fredning av punkter i 12 måneder- 22% reduksjon etter 24 mnd

 Påbudt med trinser med diameter større enn 30mm ved rulleskiløp fra og med sesongen 
2022.

 Dersom COC løp må avlyses gjelder kvoteplassen fra året før kun frem til og med 2.periode

 Jr. VM flyttes fra Polen til Finland - Vuokatti
 Mulig redusert program og kvoter- endelig avklaring i løpet av 14 dager
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FLUOR

Erik Røste
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Postpone the implementation of the FIS Fluor Ban until the upcoming Season 
2021/22 (starting in July 2021)

Advise all stakeholders to follow existing laws and regulations (EU) regarding the
use of Fluorinated substances

Use the current season for further laboratory and field tests to fully validate the 
system and understand any error contribution from different base types, structures, 
preparations and from use in outdoor ambient conditions
.

Arbeidsgruppas anbefaling: 
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A sufficient number of Fluorine Tracker Devices will be ready in Spring 2021 to
enable testing on all FIS levels at the beginning of the 21/22 season

In Spring 2021 the Fluorine Tracker will be available for purchase providing 
stakeholders the possibility for self-testing and preparation for full implementation of 
the Fluor ban

Additionaly, NSAs can purchase devices for their own national competitions and also 
implement the Fluor Ban on national levels
.

Arbeidsgruppas anbefaling: 



 Prototypen er ferdig 

 1500 tester gjennomført

 Feilkilde på målte verdier mindre enn 1%

 Ytterligere testing i felt er nødvendig for kvalitetssikring
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Fluor

Forslag til vedtak;

• Norges Skiforbund forholder seg til FIS sin beslutning mht 
til implementeringen av fluorforbudet for junior og senior. 
NSF viderefører uansett det nasjonale forbudet for alle 
klasser til og med 16 år i alle skirenn i Norge.







FIS Councilmøte 22. november 2019
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THANK 
YOU


