HANDLINGSPLAN - RENT SÆRFORBUND
Norges Motorsporforbund
NMF har som mål å være et rent særforbund. Forbundet skal i samarbeid med Antidoping Norge gjennom informasjon og holdningskampanjer rettet mot NMFs
medlemsmasse, skape kunnskap om NIFs antidopingregelverk. Det er forbundsstyret som har overordnet ansvar for at forbundet overholder regelverk og
samarbeidsavtale med Antidoping Norge. NMFs toppidrettssjef er forbundets kontaktperson mot Antidoping Norge. Det utøvende ansvar for gjennomføring av tiltak på
handlingsplanen er presisert under de ulike tiltakene.

OBLIGATORISKE MINSTEKRAV
Tiltak
•

•

Forbundet har utviklet en antidopingpolicy med en
tilhørende beredskapsplan for håndtering av positive
prøver.
Forbundet har definert toppidrettssjefen som
antidopingansvarlig person.

Ansvar

Gjennomført

Toppidrettsjef
Grenleder

Ok

Toppidretssjef

ok

•

Alle i forbundets støtteapparat er medlemmer av
idrettslag tilsluttet forbundet eller skal ha inngått
avtale om å være underlagt idrettens
antidopingregler.

Toppidrettssjef

ok

•

Alle i forbundets medisinske støtteapparat og
forbundets medisinske utvalg skal gjennomføre
antidopingseminar for leger/fysioterapeuter og
støtteapparat
Forbundet har informasjon om og linker til Antidoping
Norge på sine nettsider

Toppidrettssjef

Ikke gjort

•

Nettsideansvarlig

Kommentar
Beredskapsplan oppdatert, må legges på nett

Alle med kontrakt i NMF skal ha gjennomført «ren utøver».
Det er gjort tillegg i NKR NKR § 11.1 det alle som defineres
som deltagere er omfattet av medlemskap eller avtale. Se
ellers de vedtak det vises til i tidligere sent mail.
Ingen utøvere har medisinsk støtteapparat i regi av NMF.
Medisinskutvalg skal ta seminaret ren utøver.

https://www.nmfsport.no/t/informasjon-2/antidoping

Ok

•

Forbundet skal årlig gjennomføre et møte med
Antidoping Norge. ADN inviterer

Toppidrettssjef

OK

Gjort 2020, 2021 ADN

•

Forbundet er forpliktet til å gjennomføre minst ett
foredrag for sine utøvere på landslagsnivå, der

toppidrettssjef

ok

Kommer i november 2021 på NTG Bærum.
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forbundet inviterer Antidoping Norge til
gjennomføring av foredraget.

ANDRE KRAV
Tiltak
•

Ansvar

Antidopingarbeidet skal være en integrert del av alle
satsningsområdene til Norges Motorsportforbund; toppidrett,
kompetanse, profilering, klubb og region og rekruttering. Dette
skal skje ved å sørge for at det årlig blir avholdt møter der
Antidoping Norge inviteres til å informere om ulike sider av
antidopingarbeidet. Gjennom dette skal forbundet sørge for at
det blir gitt mye informasjon til utøvere, støtteapparat, klubber
og arrangører

Tiltak
•

Sørge for at alle får et tilbud om kurs for å bevisstgjøre på ulike
områder hvor risikoen og de ulike forhåndsregler blir sentrale.
Elementer her er mulighetene for og regler og prosedyrene for å
søke medisinske fritak samt farene ved bruk av kosttilskudd

•

Alle NM-arrangørklubber skal ha gjennomført «Rent idrettslag».
Arrangørene forpliktes gjennom NM-Kontraktene.

Arrangementsko
ordinator

•

Aktiv tilrettelegging for dopingkontroller på mesterskap og
breddearrangement.

•

Det skal årlig være minst to tiltak med informasjon og kurs i
samarbeide med ADN ved arrangementer (stands og lignende).

Arrangementsko
ordinator

•

•

NMF skal ha inntaksregler som med tydelighet utrykker at
Landslagene skal bestå av utøvere som viser
antidopingholdninger og adferd.
Toppidrettsutøvere er på linje med alle andre utøvere i
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Kommentar
Avholdes våren 2022
Toppidrettssjef delegerer roller og oppgaver etter behov.

Toppidrettssjef

Ansvar

Tiltak – Toppidrett

Gjennomført

Gjennomført

Kommentar

Organisasjonsog
utdanningsrådgi
ver

Sende terminliste til ADN samt be om særlig kontroll +
stand på spesifikke arrangement.

Arrangementsko
ordinator
Ansvar

Gjennomført

Toppidrettssjef

ok

Toppidrettssjef

ok

Kommentar

kontrakter + internasjonallisens undertegnelse + FIM

forbundet forpliktet til å signere en egen antidopingkontrakt.
•

Landslagsutøvere skal gjennomføre «Ren utøver».

Toppidrettssjef

ok

Diplom sendes toppidrettssjef.

•

Krav om antidopingkontrakt til alle nye utøvere.

Toppidrettssjef

ok

NMF utøvere landslag, utviklingteam og Team Norway
junior

Ansvar

Gjennomført

Tiltak – Kompetanse
•

NMF skal som en del av trener 1 utdanning ha en egen modul
som omhandler temaet antidoping.

Organisasjonsog
utdanningsansv
arlig.

•

Informasjon om «Ren utøver».

Organisasjonsog
utdanningsrådgi
ver.

Tiltak – Profilering
•

Antidopingbudskapet skal være synlig på alt NMF sitt
profileringsutstyr (brosjyrer, bekledning, hjemmeside og
landslag)

Tiltak – Private team
I samarbeid med Antidoping Norge skal det rettes et særlig fokus på
å rette innsats inn mot private team for gjennom dette skaffe oss en
bedre posisjon og samarbeid med alle aktører i private team i
arbeidet med å skape gode og riktige holdninger til antidoping. Få
utøvere til å melde seg inn i facebookgruppa "Antidoping for

Kommentar

Egen modul for antidoping i lisensutdanningen.

Ansvar

Gjennomført

Kommentar

Nettsideansvarli
g

ok

Ansvar

Gjennomført

Kommentar

Gjennomført

Kommentar

Toppidrettsansv
arlig

topputøvere".

Tiltak – Klubb og region
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•

•

•

Sørge for at alle klubber skal ha fått kunnskap om og hjelp til å
gjennomføre ”Rent Idrettslag” samt legge til rette for
gjennomføring av ”Ren utøver” for klubbens medlemmer.
Mål om 100 klubber tar dette innen 2023

Forbundet skal ved minst 2 breddearrangement hvert år ha et
eget opplegg med informasjonsstand og tilbud om et
seminar/kurs der målgruppen er støtteapparat og foreldre.
Tema for slike seminar/kurs skal være tilpasset målgruppen.

Tiltak – generelle tiltak
•
•

Gjerne i samarbeid med regionene

Organisasjonsog
utdanningsrådgi
ver,
Breddeidrettssje
f

Gjerne i samarbeid med Antidoping Norge og deres
informasjonskampanjer.

Ansvar

ADN skal årlig inviteres til forbundets Motorsportkonferanse for
å kunne gi informasjon til forbundet.
Det skal årlig avholdes et evalueringsmøte mellom Antidoping
Norge og NMF der man skal evaluere det året som er gått samt
legge planer for det kommende samarbeidsåret.
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Organisasjonsog
utdanningsrådgi
ver,
Breddeidrettssje
f
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Toppidrettssjef
Toppidrettssjef

Gjennomført

Kommentar

