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VEDTAKSSAKER
Sak 87

Konsekvens av bruk av fluorholdig produkt på smøring av ski ifm HL
2022
Norges Skiskytterforbund har vedtatt at det skal være fluorforbud på alle våre
arrangement i alderen 16 år og yngre.
31. januar 2022 ble det videre vedtatt at det skal være felles smøring ifm.
Hovedlandsrennet 2022.
På HL var det fire leverandører som meldte seg til å smøre ski. Det var:
Swix
Toko
Gullsport
Gå for GULL
Søndag 20. februar ble det oppdaget av en foresatt at Gullsport hadde lagt ut
et bilde av at de smurte med Maplus XLS 4.0. Den foresatte meldte så inn til
Gå for GULL at dette produktet ble benyttet og kontaktperson i Gå for GULL
tok så igjen kontakt med Vegar Rolfsrud. Det ble informert om at det trolig er
fluor i dette produktet og NSSF gikk bort til Gullsport og spurte om de smurte
med det. Det kunne de bekrefte og at det var smurt med 13 par ski på
stafettklassen G15 år. Produktet ble umiddelbart fjernet fra produksjon av
flere par ski.
Det ble senere samme dag bekreftet at produktet inneholder mindre
mengder av fluor.

Vedtak:

Styret vedtar at bruk av fluor i en fluorfri konkurranse, må få økonomiske
konsekvenser for den som bryter fluorforbudet.
Styret ber administrasjonen iverksette tiltak ovenfor den aktuelle leverandøren.

Sak 88

Forutsetninger for arrangør ved NM senior med TV sending
NSSF ønsker å løfte NM senior og har derfor sett på ulike muligheter på
inntekt og kostnadssiden ved dette.

Vedtak:

Styret vedtar at NSSF skal styrke sin satsning på NM senior vinter. I dette ligger det
å arbeide for TV-sendt arrangement og at NSSF tar et større eierskap til å løfte dette
i årene som kommer. Styret ber administrasjonen jobbe videre med TV-distributør
for å sikre fremtidig TV-sending, samt aktivt ut mot sponsormarkedet for å sikre en
bærekraftig satsning over flere år.
Når disse forutsetningene er på plass, ber styret administrasjonen å iverksette
fremlagte tiltak og implementere disse tiltakene knyttet til en ny arrangørkontrakt og
utlysningstekst knyttet til NM senior vinter.
Ny arrangørkontrakt vil gjelde tidligst fra NM senior vinter 2023.

Sak 89

Konsekvens av varsling ifm tildeling av midler til OSSK
Norges Skiskytterforbund har behandlet innkommet varsel vedr tildeling av
midler fra NSSF. Forbundet vedtok i styresak S-48 2020-22 at det ikke var
foretatt noen kritikkverdige forhold fra Oppland Skiskytterkrets.
Basert på måten varselet er framsatt, har styret sett seg nødt til å vurdere
dette særskilt i henhold til NSSFs etiske retningslinjer.

Vedtak:

Viser til innsendt varsel 10.04.21 og sak knyttet til tildeling av midler fra Norges
Skiskytterforbund.
I henhold til NIF`s lov § 11-1, kan organisasjonsledd tildele alminnelige
disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller brudd på
alminnelig god oppførsel.
Med henvisning til dette, og NSSFs etiske retningslinjer ilegges varsler en bot på kr.
2500.
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