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Agenda Høstmøte 23.10.19 

Oslo Idrettens hus Ekebergveien 101 
Kode dør 3563 

 

Langrenn 
 
17:30 – Mat/mingling 

 

18:00 Møtestart – Fellestema 

 
Heder NM junior sprintgull Kristin Maltun Helland    
 
Juniorlandslagstrener i langrenn Monika Kørra holder foredrag om:  
Hvordan motivere unge utøvere?  
Trenger jenter en annen oppfølging enn gutter? 
Hvordan holde utøverne lengst mulig i idretten?  
Hvordan trener landets beste juniorer?  
Det oppfordres til samtale og spørsmål fra salen. 
 

Grenvise møter 

 

Høstmøtet langrenn 

1. Prisutdeling; Kreativ på ski  
2. Kort presentasjon av virksomhetene i langrennskomiteen.  
3. Siste nytt fra Skiforbundets Høstmøte: 
- Fluorsaken  (se under). 
- HMS i smørebodene. 
- Kostnadsreduserende tiltak i langrenn – ny rapport diskuteres  
- Landslagsmodellen  
4. Vinterens Teminliste og cup`er.  

 

- Vi tar gjerne imot innspill til saker fra klubbene som vi bør informere om på Skikretsens 
Høstmøte. 

  
Fluor-saken: Saken skal diskuteres på Skiforbundets Høstmøte 19-20.10. Det betyr at vi ønsker 
tilbakemelding fra klubbene innen 15.10 på de to skisserte alternativene, slik at delegasjonen fra Oslo 
skikrets langrenn, kan ta med seg klubbenes synspunkt til Høstmøtet. Resultatet fra Skiforbundets 
Høstmøte legges fram på kretsens høstmøte.  
Notat til saken «Fluorforbudet», fagmøte langrenn 19-20.10. 2019. Langrennskomiteen i NSF har vedtatt 
å videreføre fluorforbudet for klassene til og med 16 år. Langrennskomiteen ønsker fagmøtets råd med 
tanke på praktisk gjennomføring av forbudet og vil gjennomføre en rådgivende avstemning over 
følgende to alternativer under Skiforbundets fagmøte på Gardermoen 20.10.2019:  
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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. Treffsikkerhet på prøvene vil 
holde tilnærmet samme nivå. Kommunikasjonsrutiner overfor klubber / foreldre / utøvere forbedres med 
bakgrunn i erfaringer fra siste sesong. Vedtakets ordlyd 2018/ 2019 var som følger: ”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  
  
B. Fluorforbudet opprettholdes for klassene til og med 16 år uten å bli fulgt opp av kontrollprosedyrer. Et 
rent verdibasert forbud. 
 

 

 

 


