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VEDTAKSSAKER 
 101.Felles fluorfri smøring på Hovedlandsrennet 2020 
 

Sak 101 Felles fluorfri smøring på Hovedlandsrennet 2020 

NSSF har fått en fremtidsrettet henvendelse fra en klubb som ønsker å gjøre positive 
tiltak for å gjennomføre et fluorfritt arrangement. Dette er svært positivt, og hele 14 av 
16 kretser ønsket en slik praksis på Hovedlandsrennet 2020. For NSSF som forbund, 
var det naturlig å støtte opp under denne henvendelsen. 
 
13. desember 2019 behandlet Teknisk komite Østre Toten Skilag (arrangør av HL 
2020) sitt forslag til gjennomføring av felles smurning av ski på HL 2020. 
Følgende vedtak ble fattet: «TK er positive til initiativet til Østre Toten og ønsker en 
felles smøring av ski under HL 2020. Organiseringen av smøringen må følges tett opp 
av arrangør, TD og NSSF. Arrangør må sørge for gode rutiner på alle punkter for å 
sikre lik behandling, med tilhørende kontrollrutiner. Denne løsningen må 
kommuniseres raskt fra NSSF og arrangør. Valg av leverandør av smøreprodukter er 
opp til arrangør».  
 
ØTS har i etterkant sendt ut tilbudsforespørsel til sju leverandører, og intensjonen bak 
dokumentet var at de aktuelle leverandørene kunne få mulighet til å sende inn et 
tilbud. Vi ser i ettertid at ordene tilbud og anbud er brukt om hverandre, men vil 
bemerke at en skiskytterklubb er ikke underlagt forskrift om offentlig anskaffelser.  
I tilbudsforespørselen som ble sendt ut ble det presisert at pris og ressurser 
tilgjengelig var viktig kriterier for valg av leverandør(er).  
 
ØTS har vurdert fordeler/ulemper ved å ha flere aktører tilstede kontra en aktør, samt 
vurdert pris og vurdert risiko. ØTS har sitt valg av leverandør under HL falt på Swix, 
som var det rimeligste alternativet. Med økt fokus på økonomi som barriere i idretten, 
er det positivt at arrangør har landet på en løsning, som både er gjennomførbar og 
kostnadseffektiv.  
 



Vedtak: Styret har vurdert saken, og ber administrasjonen om å utforme et 
felles svar fra ØTS og NSSF, hvor vedtaket fattet i TK 11. 
desember 2019 opprettholdes. 

 
 
Merknadsfrist: Torsdag 13. februar 2020. 
 
 
Videre møteplan 2020:  
Dato   Sted                 Møte       
Styremøte 23          25. og 26. mars Vik i Sogn 
 Strategisamling 25.3 kl.14-22 og  
 Strategisamling 26.3 kl. 8-16  
 Styremøte 26.3 kl. 19-21   
Styremøte 24          22. april Gardermoen, kl. 10-17 
Styremøte 25          19. mai Gardermoen, kl. 10-17 
Styremøte 26          12. juni Gardermoen, kl. 10-17  
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