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INNLEDNING
NAIF setter søkelys på antidoping og tilhørende verdiarbeid ved systematisk og planmessig
holdningsarbeid.
NAIFs historikk på positive dopingsaker er dessverre ikke god, vårt forbund ligger øverst på listen
over antallet saker i Norge de siste årene. NAIF ønsker en endring. NAIF innfører nulltoleranse for
misbruk av ulovlige midler i vårt forbund. Vi tror at vi gjennom systematisk og gjennomgående
holdningsskapende arbeid skal nå målet for antidopingarbeidet:

NAIF skal være et Rent særforbund, der våre idretter skal være fri
for misbruk av ulovlige midler. Vår aktivitet skal være idrett på
rettferdig vis – vårt mantra er Fair Play.

FORANKRING
 Antidopingarbeidet er forankret i forbundets administrasjon og i forbundsstyret
 Antidoping er tema på klubbledersamlinger i hver av seksjonene i NAIF
 Antidoping er tema på all trenerutdanning i NAIF
NAIFs Strategiplan 2016-2020 sier:

FAIR PLAY
Norsk idrett har nulltoleranse for alle former for mobbing, hets og trakassering, og jobber aktivt mot
doping i samarbeid med den internasjonale antidoping-organisasjonen WADA. I NAIF er dette
arbeidet satt som satsningsområde. Vårt forbund skal være en mobbefri organisasjon – på alle plan
og i alle ledd. Alle skal føle seg trygge og det skal drives idrett på rettferdig vis, uten bruk av
prestasjonsfremmende midler eller kohesjon. Dessuten har støtteapparatet i klubbene respekt for
idretten, trenere og andre frivillige slik at god organisasjonskultur og aktivitet opprettholdes.

HOVEDTILTAK:
 Alle landslagsutøvere skal gjennomføre Ren utøver
 Holdningsskapende arbeid er fast tema på alle klubbledersamlinger
 Alle kontrakter med trenere og støttepersonell innehar en klausul om antidoping
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RAMMEVILKÅR
WADA OG WADC

Fundamentet for vår antidopingpolicy hentes fra World Antidoping Agency (WADA) sitt
internasjonale regelverk, WADA-koden (WADC):

Antidopingprogrammer søker å bevare idrettens grunnleggende verdier. Disse verdiene er
ofte kalt «the spirit of sport»; de er kjernen i de olympiske leker – det er hvordan vi driver
idrett på rettferdig vis. «The spirit of sport» kjennetegnes av følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etikk, fair play og ærlighet
Helse
Fremragende prestasjoner
Karakteregenskaper og utdanning
Idrettsglede
Samarbeid
Lojalitet og forpliktelse
Respekt for lover og regler
Respekt for seg selv og andre deltagere
Mot
Fellesskap og solidaritet

INTERNASJONALE FORBUND
Våre internasjonale særforbund er alle anerkjent av WADA og følger WADC:





International Cheer Union (ICU)
International Federation of American Football (IFAF)
World Lacrosse (WL)
World Flying Disc Federation (WFDF)

ANTIDOPING NORGE, NORGES IDRETTSFORBUND
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Som et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund er NAIF omfattet av NIFs lov kapittel 12:
Bestemmelser om doping.
For NAIF gjelder NIFs lov kapittel 12 for alle medlemmer, klubber og trenere med støttepersonell
tilknyttet idretten i våre klubber eller forbundet. Medlemmer er omfattet av NIFs lov §12-1 a.
Trenere med støttepersonell skal i utgangspunktet være medlemmer av en klubb, eller ha en avtale
med klubb eller et organisasjonsledd i NAIF der de forplikter seg til å følge dopingbestemmelsene.
Kontroll- og påtalemyndigheten i dopingsaker er tillagt Antidoping Norge (jf NIFs lov §12-2), alle
medlemmer i NAIF samt trenere og støttepersonell med avtaler plikter å akseptere dopingkontroll
bestemt av Antidoping Norge.

HANDLINGSPLAN
NAIF har en historikk på dopingsaker både i topp og bredde. Vår handlingsplan omfatter alle i
forbundet, tiltakene som gjøres skal både synes og merkes i alle ledd.
Antidopingansvarlig i NAIF er generalsekretær Tone Sparby. Forbundsstyret er sammen med henne
ansvarlig for at tiltakene i handlingsplanen iverksettes og følges opp.

MÅLGRUPPE: LANDSLAG OG ELITE

Tiltak

Gjennomført

Alle utøvere på landslag skal gjennomføre Ren utøver. Diplom skal fremlegges.

Siden 2015

Kontrakter med landslagsutøvere har med krav om Ren utøver og informasjon
om nulltoleranse for doping samt sanksjoner som kan iverksettes

Fra 2015

Alle trenere på landslagsnivå skal gjennomføre Ren utøver. Diplom skal
fremlegges.

Del av
trenerutdanning

Kontrakter med trenere og støttepersonell for landslag har med retningslinjer
og krav for å overholde NIFs lov kapittel 12

Fra 2016

Der det finnes medisinsk personell tilknyttet landslag, skal disse gjennomføre
antidopingseminar for leger/fysioterapeuter og støtteapparat

Fra 2017

Alle landslag skal avholde et møte med foredrag fra Antidoping Norge

Fra 2013

Alle utøvere på lag i eliteserie amerikansk fotball skal gjennomføre Ren utøver

Fra 2016

Alle utøvere på lag som konkurrerer i Level 6 (øverste nivå) i cheerleading skal
gjennomføre Ren utøver
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MÅLGRUPPE: TRENERE OG LEDERE

Tiltak

Gjennomført

Antidoping er et fagområde i forbundets Trenerløype

Fra 2014

Alle trenere som deltar på kurs i forbundets Trenerløype skal gjennomføre Ren
utøver. Diplom skal fremlegges.

Fra 2014

MÅLGRUPPE: KLUBBER

Tiltak

Gjennomført

Antidoping skal være tema på alle klubbledersamlinger

Fra 2014

Alle klubber som leverer utøvere til landslag, bør være Rent idrettslag

MÅLGRUPPE: ADMINISTRASJON OG FORBUNDSSTYRET

Tiltak

Gjennomført

Alle ansatte og alle medlemmer i forbundsstyret skal gjennomføre Ren utøver

Fra 2015

Administrativt ansatte deltar på ADN Fagseminar

Fra 2018

Antidopinginformasjon på forbundets webside

Fra 2015

Det avholdes minst ett årlig møte med Antidoping Norge

Fra 2014
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