RETNINGSLINJER FOR SMØRING AV SKI I RØA IL - Langrenn
Røa IL - Langrenn ønsker å skape et bedre miljø i skiløypa ved å
bruke mindre fluor og smøre for gode skiopplevelser.
Røa IL – Langrenn sitt smøreteam vil til enhver tid optimalisere ski for
gjeldende forhold basert på den kompetanse og utstyr som står til
rådighet, samt innenfor de rammer og retningslinjer Norges Skiforbund og
Oslo Skikrets vedtar.
Sett i lys av fluordebatten 2017, også kalt «Tøffest uten fluor», har
Norges Skiforbund kommunisert at de oppfordrer til ikke å bruke
skismøring som inneholder fluor for skiløperne til og med 16 år. Det er per
i dag ikke mulig å kontrollere at retningslinjene blir overholdt, og det er
derfor foreløpig ikke noe forbud mot bruk av fluor.
Videre har Oslo Skikrets foreslått følgende vedtak: Oslo Skikrets
oppfordrer alle klubber og løpere til å benytte glidprodukter uten fluor – i
alle skirenn – spesielt i årsklasser til og med 16 år, med unntak av
Hovedlandsrenn og Norgescup.
Temaet og produktsammensetninger er under utvikling. Leverandørene
kommer med stadig nye produkter. Swix har f.eks. lansert Future Cera
som det påstås er mer miljøvennlig, noe som vil måtte tas med i de videre
vurderinger. Smøreteamet vil følge dette nøye.
Røa IL - Langrenn kommer til å følge Skiforbundet og Oslo Skikrets sine
anbefalinger vedrørende bruk av fluor, og vi ønsker å skape et bedre miljø
både i smørebua og i langrennssporet ved å bruke mindre fluor og mer
miljøvennlige produkter generelt.
På denne bakgrunn oppfordrer Røa IL alle skiløpere til å benytte
glidprodukter uten fluor – på tur, trening og i skirenn – spesielt i
årsklasser til og med 16 år.
Vi slutter oss derfor til anbefalingene fra Norges Skiforbund og
Oslo Skikrets, samt skiklubbene i Norge som mener det er best å
være "Tøffest uten fluor".
Foreløpig gjør vi iht. anbefalingene unntak for Hovedlandsrenn,
Norgescuprenn og NM-renn.

