
Avklaring rundt bruk av fluor i aldersklasser opp til og med 16 år 

 

Langrennskomiteen i Agder og Rogaland Skikrets ønsker å komme med en avklaring rundt skikretsen 

og Norges Skiforbunds regelverk rundt bruk av fluorholdige gliderprodukter. 

Skikretsstyre i Agder og Rogaland Skikrets vedtok som kjent i oktober et forbud mot bruk av 

gliderprodukter med fluor. Dette skulle gjelde innenfor vår skikrets for aldersklasser opp til og med 

16 år. 

I etterkant av denne avgjørelsen ble skikretsen gjort oppmerksom av NSF på at det ikke var i tråd 

med NSF sitt rennreglement å innføre et slikt forbud kun gjeldende for vår skikrets. 

 På bakgrunn av dialogen med NSF vedtok skikretsstyre 23. januar et nytt vedtak. Her ble det vedtatt 

retningslinjer for bruk av fluor, med den hensikt å få synkronisert skikretsens regelverk med NSF. 

På bakgrunn av erfaringer fra KM på Hovden 27. – 28. januar rundt praktisering av skikretsens nye 

retningslinjer for bruk av gilder ønsker langrennskomiteen i Agder og Rogaland å komme med en 

ytterligere avklaring rundt temaet. 

Sentralt besluttet Langrennskomiteen i NSF følgende vedrørende bruk av fluorholdige glidprodukter 

for sesongen 2017/2018: 

 Vedtak i langrennskomiteen NSF 

«Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år, men først 
når det finnes sikre kontrollmetoder som kan identifisere fluor under skiene før start i skirenn. 

Metoder for kontroll finnes ikke per dags dato, men flere arbeider for å få dette på plass. 

Frem til dette forbudet trer i kraft oppfordres alle skikretser og klubber til å benytte 
glidprodukter uten fluor – i alle skirenn – spesielt i årsklasser til og med 16 år. 
 
Når sikre kontrollmetoder er på plass, skal forbudet gjelde fra 14 dager etter at alle kretser 
og klubber har mottatt informasjon fra NSF om at forbudet inntreffer. 
 
For å begrense helse- og miljøskade ved bruk av fluor vil Langrennskomiteen i Norges 
Skiforbundet oppfordre alle til å påse at vedtatte smørevettregler og regler for 
avfallshåndtering blir fulgt». 

Langrennskomiteen i Agder og Rogaland skikrets tolker skikretsens nye vedtak av 24. januar 
som et vedtak i tråd med Langrennskomiteen sentralt sitt vedtak (se uthevet tekst over). 
Innen det finnes sikre kontrollmetoder vil et forbud ikke gjelde. Dette innebærer en 
oppfordring (ikke et forbud) til å unngå bruk av glidprodukter med fluor, spesielt i årsklasser 
til og med 16 år. 

På vegne av langrennskomiteen 

Henning Wiig – LK leder 



 


