Beredskapsplan ved mistanke
om dopingbruk eller positiv
dopingprøve
1. Innledning
Nidelv vektløfting ønsker å ha en plan for hvordan vi skal opptre både ved mistanke
om dopingmisbruk, og hvis noen avgir positiv dopingprøve. Vi tror dette er en styrke
både for rettssikkerheten, ivaretakelse av utøveren som menneske, og som rettesnor
for alle som kommer i befatning med en slik sak. En god plan vil kunne være med på
å skape mer trygghet og bedre saksbehandling også på klubbplan.
Antidoping Norge (ADNO) har gode nettsider med mye informasjon om
antidopingarbeid, dopingliste, og saksgangen i en dopingsak. Vi anbefaler å gå til
www.antidoping.no for å lese mer om dette.
Nidelv vektløfting ser for seg flere senarioer, og har valgt å lage en egen plan for
hvert av disse senarioene. Det første senarioet beskriver to alternativer der vi
behandler et rykte eller tips. Det andre er et senario der noen har avgitt positiv
dopingprøve, har nektet å avgi prøve eller på noen annen måte har brutt
bestemmelsene i dopingreglementet.
2.1 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 et medlem eller et organisasjonsledd
Dersom det er en annen enn styreleder som blir kontaktet skal styreleder varsles
umiddelbart. Det er styreleders ansvar å innhente mest mulig faktaopplysninger i
saken slik at den videre håndtering blir best mulig. Det påligger styreleder å behandle
saken konfidensielt slik at ikke eventuelle rykter begynner å gå, og slik at varsling av
berørte parter foregår i riktig rekkefølge.
Etter å ha innhentet tilstrekkelig, og mest mulig objektiv informasjon, varsler
styreleder Norges vektløfterforbunds (NVF) generalsekretær (GS) (ansvarlig for
dopingsaker i NVF) (dersom han/hun ser det nødvendig). NVFs generalsekretær vil
ta saken videre (se NVFs beredskapsplan:
https://vektlofting.klubb.nif.no/Sider/Antidoping.aspx).

2.2 Beredskapsplan ved dopingsak
Ved en eventuell dopingsak er det NVF som blir varslet av ADNO, og tar saken
videre (se deres beredskapsplan). Dersom NVF ser det nødvendig å varsle klubben
vil de gjøre det. Hvilke opplysninger som gis avhenger av sakens natur.
Dersom en rettskraftig dom foreligger blir klubben informert. Nidelv vektløfting vil
også bli informert dersom det foreligger en suspensjon. Klubben vil passe på at
utøver ikke deltar i organisert trening i denne perioden. I disse tilfeller skal vi i Nidelv
vektløfting forholde oss til følgende punkter:
1. Ta direkte kontakt med utøveren
Dersom Nidelv vektløfting får kjennskap til en dopingsak, tar en person med ansvar
for dette direkte kontakt med utøveren det gjelder. Ansvarlig i Nidelv vektløfting er
styreleder.
2. Behandle dopingsaken konfidensielt
Konfidensialiteten i en dopingsak er streng, og normalt blir ikke saken offentlig kjent
før vedtaket om anmeldelse foreligger.
3. Videre saksgang i dopingsak: Dialog med særforbund og Antidoping Norge
NIFs lov § 12-26 sier at "En sak som reises iht. dopingbestemmelsene er ikke
offentlig før det er besluttet å påtale saken”. Særforbundet får beskjed av Antidoping
Norge hvis det foreligger en positiv prøve.
Særforbundet kan etter en konkret vurdering varsle utøverens idrettslag om mulig
brudd på dopingbestemmelsene. Det forutsettes at slikt varsel kun gis i de tilfeller der
varselet kan ivareta konkurransemessige hensyn, hensynet til utøvers helse, samt å
la utøver selv ha mulighet til å unnlate å konkurrere som følge av den positive
prøven. Informasjon gis i tilfelle idrettslaget konfidensielt, og slik at informasjonen kun
kan nyttes til formålet.
Benyttelse av utøver(e) som har avlagt positiv dopingprøve i konkurranse, i enkelte
idrettsgrener, kan få betydning for lagets og/eller utøvers resultat.
Det er viktig å være klar over at utøver nødvendigvis ikke har avgitt forklaring om hva
den positive prøven skyldes. Det understrekes videre at utøver ofte ikke er anmeldt
eller dømt for brudd på dopingbestemmelsene. Dette innebærer at det fra utøvers
side kan foreligge opplysninger som gjør at saken avsluttes uten viere oppfølging.
Særforbundet og eventuelt idrettslaget må derfor håndtere informasjonen slik at den
ikke under noen omstendighet kan komme til skade for uskyldige utøvere.
Det er særforbundets ansvar å påse at verken særforbundet eller eventuelt
idrettslaget gjør saken offentlig kjent. Det pålegges således særforbundet en særskilt
plikt til å sikre at også idrettslaget behandler saken konfidensielt.
4. Talsmann til media og andre
NVF, ved presidenten, håndterer og er kontaktperson til media. Nidelv vektløftings
styreleder, eller annen oppnevnt person, representerer idrettslaget i kontakten med
sponsorer og andre samarbeidspartnere dersom en dopingsak rammer idrettslaget.

5. Ivaretakelse av utøveren
Det er viktig at utøveren ivaretas som menneske. Vi skal søke evt. bistand fra
medisinsk/psykologisk støtteapparat. Det kan oppleves som en stor belastning å
rammes av en dopingsak, og det er det viktig å skille mellom person og handling.

