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Vedtak i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) juni 2021

I IBU Event and Competition Rules står det følgende:

It is forbidden to possess, apply, use, sell, give-out or trade any products 
containing C8 fluorocarbons/PFOA* at all IBU events. 
(This will be implemented in the IBU Event and Competition Rules incl. Annex A in due time and in effect from the 
season start 2021/22 onwards) 

* EU / ECHA regulations define specific substances which are restricted in the REGULATION (EU) 2019/1021 (in 
conjunction with Regulation (EC) 1907/2006 „REACH-regulation“). IBU has adopted this definition and reference to 
C8 fluorocarbons/PFOA prohibition is intended only to represent the EU / ECHA regulations. Substances which 
comply with the EU / ECHA regulations are allowed at IBU events. 

IBU remains fully committed to a Fluor-free future for snow-sports, and will 
continue to develop testing methods to ensure Fluor-free competitions in the 
future. 
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Vedtak i Norges Skiskytterforbund
Styret i Norges Skiskytterforbund vedtok 19.september 2021 følgende:

Styret vedtar at totalforbudet mot bruk av fluor for utøveren til og med 16år 
opprettholdes slik som det har vært praktisert de foregående sesongene.

For utøvere over 16 år følger NSSF de regler (IBU Event and Competition
Rules) og retningslinjer som gjelder internasjonalt. Eventuelle fluorkontroller 
vurderes fortløpende i henhold til de testmetoder som er tilgjengelig.
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Orientering om hva dette betyr i praksis fra Tobias Dahl Fenre, 
smøresjef i Norges Skiskytterforbund.

Skiskytterforbundet jobber for at skismøring skal være 
enklest mulig, billigst mulig og minst mulig helseskadelig.
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Hva betyr dette for deg som smører ski?

- Alle nye produkter produsert etter juli 2020 er lov å bruke. 
- Leverandør og sportsbutikker har ikke lov å selge gamle produkter som ikke er 

innenfor regelverket.
- Det kan være utfordrende å forstå kjemien rundt fluor, C6 vs C8, PFOA osv. 

Det viktige her er at regelverket gjør at skismøringen vi bruker blir mindre 
skadelig for miljø og helse.

- Leverandørene må stå ansvarlig for sine produkter. Vi som forbund kan ikke ta 
ansvar for innhold og informasjon som gjelder enkeltprodukter eller om disse 
er lovlige eller ikke.
- Det betyr i praksis at vi ikke lager en liste over hvilke produkter som er 

lovlig eller ikke.
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Hva betyr dette for deg som smører ski?

- De «nye» produktene er på nivå med de gamle sportslig sett og det vil derfor 
ikke bli noen stor endring for løperne.

- Den store konsekvensen av forbudet vil bli på det økonomiske. Her må vi 
være flinke til å tenke på kort sikt og ikke handle inn for mye smøring da det 
sannsynligvis kommer et totalt fluorforbud om ikke lenge
- Når det er sagt så skal ikke dere som smører ski bytte ut skiparken til 

utøverne, det skal heller ikke være nødvendig å bytte ut utstyr til å 
smøre skiene eller hovedrengjøre sin egen smørebod. 
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Hvordan blir vedtaket til IBU og NSSF fulgt opp?

Norges Skiskytterforbund og våres medlemmer må forholde oss til de 
vedtakene som har blitt gjort. 

Det er pr dags dato ingen god nok testmetode til å kontrollere skiene. 

Vi har stor tiltro til organisasjonen vår og oppfølgingen av vedtaket vil 
være tillitsbasert.



SPØRSMÅL




