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Beredskapsplan for brudd på antidopingregler 

 

Generelt 

I alle saker skal generalsekretær informeres, enten det gjelder varsling, mistanke, eller avleggelse av 

positiv prøve. 

 

Generalsekretær og antidopingansvarlig sørger for å håndtere informasjonsflyt til andre 

organisasjonsledd, og er kontaktperson overfor Antidoping Norge. Generalsekretær har ansvar for å 

informere styret. 

 

Kontaktinformasjon ved dopingsaker 

Generalsekretær: Hanna Venemyr Hildeskor 

E-post: gensek@nor3f.no 

Tlf: 90 93 24 45 

 

 

Utløsende faktorer: 

• Antidoping Norge kontakter NOR3Fs generalsekretær 

• Utøver tar selv kontakt om potensielt brudd 

• En fra utøverens støtteapparat tar kontakt, eventuelt på vegne av og med samtykke fra utøveren. 

Dersom det er en annen enn generalsekretæren som blir kontaktet skal generalsekretæren varsles 

umiddelbart. Ved tips og mistanke, formidles dette direkte til antidoping Norge. 

 

Det er også mulig å varsle gjennom den anonyme varslingskanalen på nett: 

https://dopingvarsel.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx 

 

Det påligger generalsekretæren å behandle saken konfidensielt slik at det ikke oppstår rykter 

og slik at varsling av berørte parter foregår i riktig rekkefølge. Etter at Antidoping Norge er 

varslet, informeres NOR3Fs styre, så utøveren selv. 

 

All ekstern kommunikasjon ut over dette skal gjøres av NOR3Fs styreleder, om det ikke er 

delegert generalsekretær. 

 

 Dato: 11.02.2022 

mailto:gensek@nor3f.no
https://dopingvarsel.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx
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Ved varsling om brudd fra utøveren selv, eller fra Antidoping Norge, skal utøveren det gjelder 

kontaktes av generalsekretæren. Det er utøveren som selv skal avgjøre om h*n ønsker at 

dopingbruken skal offentliggjøres eller ikke, og hvordan vedkommende ønsker at saken skal 

behandles videre.  

 

 

Hvordan håndtere tips om potensielt dopingbruk 

Det er viktig at tips og rykter om dopingbruk blir håndtert på en skikkelig måte. Noen ganger 

kan tipset være korrekt, og noen ganger er ryktene usikre eller feil. Derfor er det særlig viktig 

at dette håndteres riktig fra starten av. Dette senarioet skiller seg dermed litt fra et senario 

der noen helt konkret har avgitt positiv prøve, og bør derfor også håndteres annerledes. 

 

Utløsende faktorer kan være: 

• Media 

• Rykter i miljøet 

• Konkret tips fra en annen utøver/medlem av NOR3F. 

 

Dersom det er en annen enn generalsekretæren som blir kontaktet skal generalsekretæren 

varsles umiddelbart. Ved tips og mistanke, formidles dette direkte til Antidoping Norge. Etter at 

Antidoping Norge er varslet, informeres NOR3Fs styre og antidopingansvarlig, så utøveren selv. 

 

 

ADNOs etterforsknings- og etterretningsenhet skal få informasjonen direkte, og de vurderer hvordan 

dette bør håndteres videre. 

Det påligger generalsekretæren å behandle saken konfidensielt slik at det ikke oppstår rykter og slik at 

varsling av berørte parter foregår i riktig rekkefølge. Navnet til den mistenkte skal ikke frigis utenfor 

organisasjonen.  

 

Det er kun styrets leder som kommuniserer eksternt om det ikke er delegert generalsekretær i 

NOR3F. 

 

Generell informasjon til pressen kan være: 

• Alle organisasjonsledd i NOR3F tar avstand fra all bruk av dopingmidler 

• NOR3F følger Antidoping Norges bestemmelser som Rent særforbund, og er 

underlagt bestemmelsene om antidoping i NIFs lov 

• Henvise til at NOR3F vil følge generell saksgang, og at pressen finner utfyllende 

informasjon om saksgangen i dopingsaker på Antidoping Norges hjemmeside 

• Henvis til antidopingplanen på https://www.nor3f.no/antidoping 

 

 

Dopingkontroll 

Alle forbundets utøvere som deltar i konkurranse og/eller organisert trening i regi av et idrettslag 

tilsluttet NIF, kan innkalles til dopingkontroll både i Norge og i utlandet. Kontroll er uanmeldt, og 

normalt vil det ikke bli varslet i forkant. Hvem som er pliktig til å avlegge prøve ved kontroll fremgår 

https://www.nor3f.no/antidoping
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av NIFs lov kap. 12, § 1 

 

Slik foregår dopingkontroll: https://www.antidoping.no/kontroll/dopingkontroll/ 

 

 

Brudd på dopingbestemmelsene  

Ved avleggelse av positiv prøve undersøkes det innledningsvis om det positive analyseresultatet kan 

skyldes tillatt bruk av legemidler. Dersom utøver har brukt reseptbelagte medisiner som inneholder 

forbudte stoffer, må det søkes om medisinsk fritak. Se informasjon om medisinsk fritak på Medisinsk 

fritak (TUE) | Antidoping Norge. 

 

Saksgang ved positiv dopingprøve  

Kapittel 12 i NIFs lov regulerer saksgang i dopingsaker.  

• Der det foreligger et mulig brudd på dopingbestemmelsene vil utøver bli orientert. 

Særforbundet, det internasjonale særforbundet og WADA vil også bli informert.  

• NOR3F v/generalsekretær og/eller antidopingansvarlig informerer styret  

• NOR3Fs generalsekretær informerer styreleder i utøverens klubb, samt evt. arrangør 

og/eller sportslig støtteapparat om at det pågår en dopingsak. 

 

Dom i dopingsaker  

Når skriftlig dom foreligger fra NIFs domsutvalg sendes denne fra NIF direkte til styreleder i den 

dopingdømtes klubb, organisasjonssjef i idrettskretsen, og NOR3F v/generalsekretær. Den aktuelle 

seksjon har et særlig ansvar for iverksettelse.  

 

Iverksettelse av dom  

Dom vil normalt innebære utestengelse fra konkurranser, tap av tillitsverv og inndragelse av lisens. 

Omfanget fremgår av dommen i hvert tilfelle.  

 

For eksempel:  

• Når en person taper retten til å delta i konkurranse og organisert trening, innebærer 

dette at personen ikke kan delta i noe idrettsrelatert aktivitet tilrettelagt eller avholdt av 

et organisasjonsledd i NIF.  

• Når en person taper retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, innebærer dette at 

et organisasjonsledd ikke kan velge eller oppnevne personen til tillitsverv, for 

eksempel til styreverv eller trenerverv, eller til å representere organisasjonsleddet.  

 

Alle organisasjonsledd i NOR3F plikter å medvirke til å håndheve dommen iht. de instrukser som blir 

gitt av NIFs domsutvalg. Videre plikter våre organisasjonsledd å respektere dommen og ikke opptre 

på slik måte at dommen undergraves. I motsatt fall kan NOR3F pålegges sanksjoner etter NIFs 

straffebestemmelser.  

 

Normalt iverksetter administrasjonen i NOR3F dommen slik:  

 

1. Generalsekretær informerer antidopingansvarlig i NOR3F og utøverens klubb om 

dommens omfang, samt plikt til iverksettelse  

https://www.antidoping.no/kontroll/dopingkontroll/
https://www.antidoping.no/medisinsk/medisinsk-fritak-tue
https://www.antidoping.no/medisinsk/medisinsk-fritak-tue
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2. Utøver informeres om ankemulighet ved inndragelse av lisens iht. seksjonens 

bestemmelser.  

3. Sportslig støtteapparat (sportslige tillitsvalgte, arrangør, klubb eller tilsvarende) skal sørge 

for at dømt utøver fratas premier, plassering og resultat fra konkurransen, dersom det har 

vært aktuelt i tiden fra prøven ble tatt til dommen ble ilagt.  

 

Informasjon etter dom  

Henvendelser fra pressen henvises til antidopingansvarlig i NOR3F. NOR3F skal aldri offentliggjøre 

dommen eller navnet på den den dømte i dopingsaker. Ved behov for å offentliggjøre dommen, og 

etter ønske fra utøveren, skal NIFs kommunikasjonsavdeling kontaktes som vil kunne gi bistand. Ved 

eventuelle henvendelser fra pressen om tilgang til hele dommen kan det henvises til domsutvalgets 

sekretariat - ta kontakt på domsutvalget@idrettsforbundet.no. 

 

Dopingdom i andre idretter 

Når en person taper retten til å delta i konkurranse og organisert trening, innebærer dette at personen 

ikke kan delta i noe idrettsrelatert aktivitet tilrettelagt eller avholdt av et organisasjonsledd i NIF. Det vil 

i praksis innebære at dersom en FF-utøver dømmes for doping under utøvelse av en annen idrett, vil 

det normalt innebære at dommen også iverksettes av NOR3F og den klubb utøveren er medlem av. I 

slike tilfeller informeres NOR3F av idrettskretsen.  

 

Ferdig sonet dom  

Når dommen er sonet får vedkommende fra samme dag tilbake sine rettigheter i NIF. Den enkelte 

fagkontakt følger opp evt. re-utstedelse av lisens/rettighet, og informerer klubben og sin seksjons 

sportslige støtteapparat om at vedkommende igjen har anledning til deltakelse i konkurranser, samt 

inneha tillitsverv. 

mailto:domsutvalget@idrettsforbundet.no

