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INNLEDNING 

 

Beredskapsplanen for Norges amerikanske idretters forbund (NAIF) vedrørende dopingsaker er et 

verktøy og en plan som trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en utøver, trener eller annen person 

tilknyttet NAIF. 

I dette dokumentet benyttes «utøver» som en fellesbetegnelse. 

NAIF eier og oppdaterer beredskapsplanen. Den er utarbeidet av generalsekretær i samarbeid med 

forbundsstyret. Beredskapsplanen vedtas av forbundsstyret, og store prinsipielle endringer skal 

godkjennes av forbundsstyret. Beredskapsplanen skal også godkjennes av Antidoping Norge. 

Beredskapsplanen skal ligge lett tilgjengelig på forbundets webside, og den skal være del av pensum 

i antidoping i forbundets Trenerløype. Videre skal det informeres om beredskapsplanen på 

klubbledermøtene i seksjonene i NAIF. 

Beredskapsplanen benyttes som verktøy og hjelpemiddel ved dopingsaker. 
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REGELVERK 

 

Alle medlemmer i NAIF, samt alle som er kontraktsfestet til forbundet som trenere og 

støttepersonell og alle ansatte forholder seg til idrettens regelverk innen antidoping: 

NIFs lov, kapittel 12 https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1#KAPITTEL_12 

World Anti-doping Code: https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-

code 

 

 

 

GENERELL SAKSGANG VED DOPINGSAKER 
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MISTANKE OM DOPINGBRUK 

 

“Ved å fortelle oss det du vet, kan du hjelpe oss å beskytte den rene idretten»  

- Antidoping Norge 

Det oppfordres til å ta kontakt med Antidoping Norge ved mistanker om brudd på 

antidopingbestemmelsene. Dette kan gjøres av alle, og man kan gjøre det anonymt.  

Varslingskanaler: 

1. Ring Antidoping Norge, telefon 09765 eller send mail på post@antidoping.no 

2. Bruk anonym varslingskanal på Antidoping Norges hjemmeside: 

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

3. Kontakt Norges amerikanske idretters forbund ved generalsekretær, som vil videreformidle 

informasjon til Antidoping Norge. 

 

NAIFS ROLLE 

 

NAIF ved generalsekretær blir informert av Antidoping Norge dersom det foreligger en positiv prøve, 

eller andre former for brudd på dopingbestemmelsene. 

Hovedprinsipp er at forbundet skal bistå utøver, ingen er dømt før dom er avsagt. 

NAIF vil innhente informasjon og vurdere situasjonen, i samråd med Antidoping Norge. 

Grad av involvering fra forbundets side bestemmes av hvilket nivå utøver er på. Se kapittel 

«Saksbehandling i dopingsaker». 

 

BEREDSKAPSLEDELSE I NAIF 

 

Ved positive prøver eller andre former for brudd på dopingbestemmelsene gjelder følgende: 

NAIFs generalsekretær informerer NAIFs president.  

Deretter kontaktes seksjonsleder for den idretten det gjelder. Det vurderes tiltak jf «Saksbehandling 

i dopingsaker» i samråd med Antidoping Norge. 

Utøver kontaktes av NAIF med tilbud om bistand og informasjon om tiltak fra NAIFs side. Det 

diskuteres med utøver om medlemsklubb skal informeres, og av hvem, samt frivillig suspensjon. 

mailto:post@antidoping.no
https://dopingvarsel.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx
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Dersom det i samråd med Antidoping Norge vurderes som viktig at utøvers klubb informeres, gjøres 

dette med informasjon om tiltak. 

Erfaringsmessig kan det ta svært lang tid fra varsel om positiv prøve til avsagt dom i en dopingsak. 

Det skal fortløpende vurderes av NAIF om det er nødvendig med tiltak, og Antidoping Norge skal 

rådføres dersom tiltak anses nødvendig. Tiltak kan kun iverksettes av generalsekretær og president 

etter beslutning i fellesskap. 

 

OFFENTLIGGJØRING - MEDIA 

 

Enhver sak er i utgangspunktet konfidensiell inntil dom er avsagt. Dom i dopingsak offentliggjøres på 

Norges idrettsforbunds nettsider. 

NAIFs talspersoner i dopingsaker er generalsekretær og president, ingen andre fra forbundet skal 

uttale seg til media. 

Dersom den domsiktede ønsker å utarbeide pressemelding om sin sak, gjøres dette i samarbeid med 

generalsekretær og president. 

Når dom er avsagt, informeres NAIFs forbundsstyre. 
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SAKSBEHANDLING I DOPINGSAKER - NAIF 

 

A. DOPINGSAK – POTENSIELT BRUDD PÅ DOPINGBESTEMMELSENE – UTØVER PÅ LAVERE 

NIVÅ 

 

Lavere nivå: Alle som ikke er på landslag eller deltar i eliteserie 

Utløsende faktor: Antidoping Norge kontakter NAIF v/generalsekretær eller utøver tar selv kontakt 

med NAIF om potensielt brudd. 

Handling Varsling Kommunikasjon OBS! 

Hva gjør NAIF Hvem Budskap Huskeliste 
o Beredskapsplanen følges 
o Oversikt/fakta 

Det innhentes fakta om saken, utøver og 
dennes sportslige posisjon samt klubben 
utøver er medlem i. 
 

o Konfidensialiteten 
Kartlegging av hvem som vet hva. 
Bestemme hvem som må vite. 
Dialog med Antidoping Norge. 
 

o Utøver 
Det bestemmes hvem som kontakter 
utøver. 
Utøver tilbys støtte fra NAIF. 
Dersom mindreårig utøver, vurdering om 
foresatte skal kontaktes. 
Frivillig suspensjon? 
 

o Klubb 
Kartlegg om utøver selv vil informere klubb. 
Vurder om NAIF skal informere klubb 
dersom utøver ikke gjør det. NB – må skje i 
samråd med ADN. 
 

o Media 
Kartlegg om/hva media vet. 
Planlegg hva som skal sies til media. 
 

I NAIF: 
Gen.sek 
President 
Seksjonsleder 
 
Utøver 
Foresatte 
Klubb 
 
Ved mistanke: 
ADN 
 
Ved potensiell 
mediasak: 
NIF og ADN 
Forbundsstyret 
 
 

President og 
gen.sek 
kommuniserer 
eksternt 
 
Budskap: 
Forholde seg til 
fakta. 
Forbundet tar 
avstand fra 
handling, men 
ivaretar person. 
 
Avventer 
domsavsigelse. 
 
NAIF har en 
tydelig holdning 
til doping og har 
iverksatt en rekke 
tiltak som er 
nedfelt i 
forbundets 
Antidopingpolicy 
og handlingsplan. 
Vi har søkt om 
status som Rent 
særforbund.  

 
Utøver og 
dennes 
rettigheter. 
 
Analyse av 
B-prøven. 
 
Mulighet 
for 
frifinnelse. 
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B. DOPINGSAK – POTENSIELT BRUDD PÅ DOPINGBESTEMMELSENE – UTØVER PÅ HØYT NIVÅ 

 

Høyt nivå: Utøvere som er på landslag og/eller deltar i eliteserie 

Utløsende faktor: Antidoping Norge kontakter NAIF v/generalsekretær eller utøver tar selv kontakt 

med NAIF om potensielt brudd. 

Handling Varsling Kommunikasjon OBS! 

Hva gjør NAIF Hvem Budskap Huskeliste 
o Beredskapsplanen følges 
o Oversikt/fakta 

Det innhentes fakta om saken, utøver og 
dennes sportslige posisjon samt klubben 
utøver er medlem i. 
Det vurderes om utøver skal suspenderes 
fra landslag, basert på fakta i saken. 
Det vurderes i samråd med 
seksjonsleder/idrettskonsulent hvorvidt 
utøver skal suspenderes fra lag i eliteserie. 
Vurdering om advokatbistand er 
hensiktsmessig. 
 

o Konfidensialiteten 
Kartlegging av hvem som vet hva. 
Bestemme hvem som må vite. 
Dialog med Antidoping Norge. 
 

o Utøver 
Det bestemmes hvem som kontakter 
utøver. 
Utøver tilbys støtte fra NAIF. 
Dersom mindreårig utøver, vurdering om 
foresatte skal kontaktes. 
Informere om suspensjon fra 
landslag/eliteserie. 
 

o Klubb 
Kartlegg om utøver selv vil informere klubb. 
Kontakt klubb med tiltak for suspensjon. 
 

o Media 
Kartlegg om/hva media vet. 
Planlegg hva som skal sies til media. 
 

I NAIF: 
Gen.sek 
President 
Seksjonsleder 
 
Utøver 
Foresatte 
Klubb 
 
Ved mistanke: 
ADN 
 
Ved potensiell 
mediasak: 
NIF og ADN 
Forbundsstyret 
 
 

President og 
gen.sek 
kommuniserer 
eksternt 
 
Budskap: 
Forholde seg til 
fakta. 
Forbundet tar 
avstand fra 
handling, men 
ivaretar person. 
 
Avventer 
domsavsigelse. 
 
NAIF har en 
tydelig holdning 
til doping og har 
iverksatt en rekke 
tiltak som er 
nedfelt i 
forbundets 
Antidopingpolicy 
og handlingsplan. 
Vi har søkt om 
status som Rent 
særforbund.  

 
Utøver og 
dennes 
rettigheter. 
 
Analyse av 
B-prøven. 
 
Mulighet 
for 
frifinnelse. 
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C. VARSEL OM MISTANKE, TIPS 

 

Dette skal alltid formidles umiddelbart videre til Antidoping Norge. Forbundet forholder seg 

avventende til det eventuelt opprettes en sak, eller utøver tar kontakt med forbundet og bekrefter 

mistanke. Forbundet skal bidra til å hindre videre ryktespredning. 


