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Fluorbruk i norsk skiskyting

NSSF startet en prosess i 2017 med fokus 

på holdninger og informasjon knyttet til skismøring, 

miljø og avfallshåndtering

- Smørevettregler

- Smørevettregler for arrangement

- Avfallshåndtering ved arrangement 
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Styrevedtak i november 2018:

Norges Skiskytterforbund viderefører forbundets holdningsskapende arbeid de 

siste årene. Dette er vist gjennom blant annet smørevettregler, regler for 

avfallshåndtering på arrangement, samt under Young Star-konkurransen 

(aldersgruppen 15-16 år) i Holmenkollen i 2018, der det ble gjort en felles fluorfri 

skipreparering for alle utøvere. Dette arbeidet gjenspeiles også i vår nyutviklede 

Utviklingstrapp, der det blant annet er fokus på holdninger, helse, miljø og 

kostnader til utstyr.

Basert på dette, vedtar NSSF et forbud mot fluorholdige 

glidprodukter gjeldende fra sesongen 2018/2019 for 

aldersgruppene til og med 16 år. 

Egentlig et «håpløst» vedtak…………………..

…………. da nærmest umulig å håndheve og liten sanksjonsmulghet
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Men det var også gode ting i vedtaket
- Økt fokus på holdninger

- Økt fokus på helse-aspektet

- Økt fokus på miljø

- Økt fokus på kostnadene til skismøring

- «Likt» som ski-idretten (NSF)

Kontroller / testing:
- Usikre metoder/resultat for testing og i tillegg kostnadskrevende

- NSSF besluttet av den grunn å ikke teste

- NSF valgte å teste (HL og Ungdomsbirken)  

=>  Skapte mye støy og mistenkliggjøring – ingen sanksjoner

Kan vi sammenligne:
- Doping er også forbudt, men det testes vel særdeles sjelden for denne aldersgruppen
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Hva har skjedd i løpet av sesongen: 

- Vi opplever bedre holdninger og at «forbudet» i stor grad ble etterlevd 

- Større bevissthet rundt miljø- og helsemessige aspekter

- Bedre informasjon ut (forebygging, innbydelser…)

- Fluorfrie arrangementer (eks Young Star)

- Nye produkter uten «farlige stoffer» utvikles

- Lavere kostnader, i allefall inntil videre………..

Hva skjer internasjonalt

- EU-direktiv => Råstoffene/C8-teknologi blir forbudt fra 04.juli 2020

- Industrien slutter å utvikle/benytte produkter med dette råstoffet

- «Flere landslag» hamstrer inn disse produktene før de blir forbudt

- Ikke alle land er omfattet av regelverk (eks Russland, Kina med flere……).  Vil de utnytte mulighetene ?

- I USA er det innført endra strengere tiltak

* Erklært forbudt

* Straffeforfølging

* Ikke lov å ta med seg inn i landet (tollklarering) 

- Nye produkter med lovlige stoffer under utvikling 
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HVA SKJER VIDERE (tror vi…….):

• Vi er på riktig vei

• Holdningsendring

• Fluorbeholdningen «tar slutt» og nye smøreprodukter med lovlige stoffer utvikles

• Produktene blir mere miljø- og helsevennlig

• Vi blir mere bevisste ift bruk av beskyttelsesutstyr (maske, hansker, avlufting……)

• Lavere kostnader (i allefall en stund……….)

HVORDAN FORHOLDER VI OSS TIL FLUOR PÅ VÅRE ARRANGEMENT ?
Innspill og diskusjon

Vi får sannsynligvis dårligere glid………..

Men skismøring er som flere andre ting «en del av skiskytteridretten» - bør vi da ta det bort ?
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• Informasjon 

• Holdningsskapende arbeid

• Formidle viktigheten av beskyttelsesutstyr

• Bærekraft

• Leverandører / sponsorer => Holdningsarbeid

• Antall skipar er viktigere

• Bruke kretsapperatet

Innspill:


