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ved brudd på dopingbestemmelsene
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Forord
Denne beredskapsplanen er utarbeidet ut i fra NIFs lovverk Kapittel 12: Bestemmelser om
doping. Dette er et verktøy og en plan som trer i kraft ved brudd på dopingbestemmelsene
hos en deltager som har løst lisens hos NMF, definert som en aktiv, lisensiert utøver, trener,
funksjonær eller noen annen i støtteapparatet.
Det er NMF som eier og oppdaterer beredskapsplanen. Planen utarbeides og ferdigstilles i et
samarbeid mellom administrasjonen og Motorsportakademiet, å legges frem for styret for
vedtak. Store prinsipielle endringer og oppdateringer på planen i etterkant skal godkjennes
av styret.
Planen deles ut til NMF administrasjon, grenansvarlige, landslagsledelsen og medisinsk
støtteapparat. Alle utøvere på landslagene blir informert om at en slik plan eksisterer fra
landslagsledelsen ved underskrivelse av kontrakt.

Del 1: Aktiviteter ved varsling etter positiv A-prøve
Beredskapsplanen skal distribueres til alle grenansvarlige, landslagstrenere, medisinsk
støtteapparat og administrasjonen hos NMF, og benyttes som verktøy og hjelpemiddel ved
dopingsaker. Trenerne skal informere sine utøvere om beredskapsplanen, i tillegg til at de
skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.
Punktene for beredskapsplanen er:
1. NMF mottar melding om positiv prøve
a. Generalsekretæren skal ha denne meldingen.
b. Denne opplysningen er unntatt offentlighet frem til sak blir besluttet reist.
c. Gå i dialog med deltager der deltager selv bør vurdere en frivilling suspensjon
frem til vedkommende får en avklaring enten i form av frikjennelse,
suspensjon eller dom.
2. Påtalenemden i Antidoping Norge eller NIFs domsutvalg er besluttende organ.
3. Fra det øyeblikk en suspensjon inntrer blir lisens sperret i forbundets datasystem.
4. Varsling til utøver, hvis utøver er under 18 - også dennes foresatte
NMFs varsling av konsekvensene av suspensjon og senere dom må gi info om hva
som skjer nå, hva som vil skje frem til dom foreligger og hva som vil skje når dom er
avsagt. Denne informasjonen skal kun gjelde de idrettslige forhold. For nærmere
informasjon se https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/antidoping/suspensjon-idopingsaker/
5. Varslinger
a. Når melding om positiv prøve foreligger skal Motorsportforbundet gå i dialog
med den som har avlagt positiv prøve der man enes om eventuelt hvordan
man skal informere videre. Ingen varsles før det foreligger frivillig eller ilagt
suspensjon.
b. Varsling til klubb skal informere om hva som er fakta, og hva klubben plikter å
forholde seg til frem til dom er avsagt og eventuelt ferdig
c. Ved en suspensjon, vil det innebære at utøver ikke kan delta i organisert
trening eller konkurranse eller inneha/ utøve tillitsverv.
d. Ved dom gjelder premissene i dommen

e. Varsling til grenansvarlig og evt. landslag hvis deltager er i den kategori, når
det foreligger en suspensjon eller dom.
f.

Hvis utøver er landslagsaktuell bør vedkommende informeres om at frem til
det foreligger et vedtak om suspensjon kan utøver frivillig vurdere frivillig
suspensjon. I slike saker vil utøver uansett ikke bli innkalt eller få delta i noen
trening eller konkurranse forbundet står for. Ved uttak til
representasjonsoppgaver/ samlinger vil en utøver med en positiv prøve ikke
bli tatt ut eller få delta selv om vedkommende ikke har tatt frivillig suspensjon
eller blitt suspendert

g. I samråd med utøver avgjøres hvorvidt en suspensjon skal offentliggjøres til
media og ved en fellende dom vil media automatisk bli varslet.
6. NMF må avvente en endelig dopingdom
7. Dopingdom foreligger
a. Utøver utestengt fra all norsk og internasjonal idrett
b. Dersom NMF er kjent med at utøver også er aktiv i andre idretter, skal NMF
varsle NIF og Antidoping Norge om dette.
8. Varsle klubb om dopingdom
9. Varsle grenansvarlig om dopingdom
10. Varsel utøver om lengden dennes lisens er inndratt.
11. Varsle utøver den dagen utelukkelsen opphører.

Del 2: Mistanke om brudd på dopingbestemmelsene
I de tilfeller NMF har mistanke om at det kan foreligge brudd på dopingbestemmelsene skal
generalsekretær eller sportssjef være de som skal ha slik informasjon så raskt som mulig og
bringe dette videre til Antidoping Norge snarest mulig.
1. Sportssjef rapporterer til Antidoping Norge
2. Antidoping Norge får all informasjon NMF har mottatt og hvordan de har mottatt den.
3. Sportssjef opplyser også om bostedsadresse dersom deltagers navn er kjent samt
konkurranser den/disse er påmeldt til eller skal ha en funksjon under i den nærmeste
fremtid.
4. Antidoping Norge og sportssjef avtaler om hvordan man skal håndtere saken videre.

Det er viktig at infoen i slike saker holdes på et slikt nivå at så få personer som mulig
kjenner til informasjonen da dette kun er mistanke om et brudd og ingen konkrete
bevis.

Del 3: Mediehåndtering i dopingsaker
Mediehåndteringen av en evt. dopingsak er ekstremt viktig med tanke på utøverens
rettigheter og taushetsbelagt informasjon i henhold til dette. Forbundets interesser og
anseelse kan også ha en stor innvirkning i en håndtering av media. Det er derfor ekstremt
viktig at alle involverte parter følger punktene under slik at dette blir tatt hensyn til på en så
god og profesjonell måte som mulig. Det vil bli umiddelbart i en slik situasjon bli pekt ut en
ansvarsperson som tar seg av all kontakt med media som alle må informere og forholde seg
til inntil saken er avklart og utøver er frikjent eller dømt.
Punktene med beskrivelse som må følges er:
1. Når NMF mottar melding om positiv prøve er det Generalsekretæren som mottar
denne meldingen.
2. Inntil det foreligger påtalebeslutning fra påtalenemden i dopingsaker er saken unntatt
offentlighet.
a. Særforbund har et særlig ansvar å påse at mottatte opplysninger i
dopingsaker ikke gjøres offentlig kjent før det foreligger en påtalebeslutning.
Det er generalsekretær som beslutter om og når NMF skal uttale seg i doping
saker.
b. Generalsekretæren beslutter når sportssjef eller grenansvarlig skal informeres
før påtalebeslutning foreligger.
c. NMF skal frem til saken blir offentlig ha kontakt opp mot utøver i forhold til hva
NMF anser bør gjøres frem til saken blir offentlig. Dette for at utøver skal være
informert om og forberedt på hva som skjer i saken videre, samt den
medieinteresse saken medfører.
d. Forbundet skal ikke varsle utøvers idrettslag før utøver enten har tatt frivillig
suspensjon, har blitt suspendert eller det foreligger påtalebeslutning.
3. Påtalenemden i Antidoping Norge eller NIF’s domsutvalg vedtar suspensjon
4. NMF skal når en dom/ utelukkelse foreligger, ha en klar retningslinje på hvem som
skal uttale seg offentlig i saken, ha besluttet hvordan man skal gå ut offentlig og hva
den informasjonen skal inneholde.
5. I forbindelse med at man går ut offentlig med en slik sak skal man også gi
informasjon internt i organisasjonen.
6. NMF må ha en offisiell holdning til hvordan man ser på doping

a. Skille mellom bruk av ulovlige preparater (øker egen prestasjonsevne)
b. Og alkohol (sette andres liv i fare). Slike saker vil i alle tilfelle behandles av
politimyndigheten.

Når endelig dom foreligger skal NMF ha en klar strategi på det syn NMF har
på doping og på den foreliggende sak. Dette innebærer blant annet at NMF
må ha avgjort hvorvidt de skal kontakte media først eller avvente at media tar
kontakt.

7. NMF skal ha en skisse på hvordan man skal opplyse om at dopingdom er ferdigsonet
og utøvers vei tilbake til sporten.

