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Det er alltid utøvers ansvar,
men støttepersonell har også et
ansvar………..
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Roller og ansvar for støttepersonell
• Formidle fakta om
dopingbestemmelsene slik at utøver
forstår konsekvensene
• Fostre antidopingholdninger og riktig
verdisyn (fair play)
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Hva er doping ?
•
•
•
•
•

Tilstedeværelse av forbudt stoff i dopingprøve
Bruk av stoffer og metoder på dopinglisten
Unnlate å møte til kontroll
Bryte krav til utøverinformasjon
Forfalske, forbytte eller ødelegge en dopingprøve

•
•
•

Besitte stoff eller metode forbudt på dopinglisten
Tilvirke, innføre, utføre, selge etc. stoff eller metode på dopinglisten
Forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode

NIFs lov kapittel 12 - Dopingbestemmelsene
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Internasjonal standard
og dopingliste
www.wada-ama.org
norsk regelverk ”medisinsk fritak”
og legemiddelliste
www.antidoping.no

gjeldene fra 01.01.2011
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Dopinglisten 2010
I. Forbudt i og utenfor konkurranse
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.

Anabole stoffer
Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Beta-2 agonister
Hormonantagonister og modulatorer
Diuretika og andre maskeringsmidler

M1. Forbedring av oksygenopptak
M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon
M3. Gendoping

II. Forbudt i konkurranse
S6.
S7.
S8.
S9.

Stimulerende midler
Narkotiske stoffer
Cannabinoider
(cannabis)
Glukokortikoider

Stoffer forbudt i enkelte idretter
P1 Alkohol (ikke golf)
P2 Betablokkere (golf)
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Fritak fra dopinglisten på medisinsk grunnlag
Kategorisering av utøver
•

Internasjonale topputøvere
– Internasjonale særforbund ”Registered Testing Pool”
– Skal delta i arrangement definert av det internasjonale
særforbund
– Må henvende seg til internasjonalt særforbund

•

Nasjonale topputøvere (som ikke er internasjonale
topputøvere)
– Prioritert utøverliste (ingen norske golf utøvere)
– ”Topputøverlisten”

•

Alle andre utøvere som er medlem av NIF
– Utøvere under 15 år gis et generelt fritak for medisinsk
bruk av legemidler, med unntak av deltagelse i
internasjonale konkurranser. Medisinsk behandling må
dokumenteres på forespørsel
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Dopinggruppe

1. Alle andre utøvere

Legemidler i gruppe:
S3. Beta-2 agonister
S4. Hormon antagonister
S5. Diuretika og mask midler
S7. Narkotika
S9. Glukokortikoider
P2. Betablokkere

Søknad om medisinsk
fritak sendes på
forespørsel*

Legemidler i gruppe:
S1. Anabole stoffer
S2. Hormoner
S6. Stimulerende midler
M1. Blod
M2 Intravenøs
M3 Gen

Send søknad om
medisinsk fritak til
Antidoping Norge
(fra 15 år)

2. Nasjonal
toppidrettsutøver

3. Internasjonal
toppidrettsutøver (ingen
nedre aldersgrense)

Send søknad om
medisinsk fritak til
Antidoping Norge
(fra 15 år)

Sjekk regelverk om
medisinsk fritak til
internasjonalt særforbund
/ stevnearrangør.
Se etter TUE (Therapeutic
Use Exemptions) på
respektive nettsider.

Følgende er tillatt:
S9. Glukokortikoider til lokalt bruk (injeksjoner gitt intraartikulært, periartikulært, peritendiøst, epiduralt, intradermalt, og inhalasjonsbehandling)
S3. Beta-2 agonister: salbutamol og salmeterol som inhalasjon
For Betablokkere gjelder følgende:
a) Utøvere i Norgesmesterskap og/eller forbundsturneringer gis ikke fritak fra konkurranser
b) Alle andre nasjonale utøvere, gis fritak såfremt kriterier er oppfylt (betydelige helseplager, ingen alternativer, ikke misbruk).

Antidoping Norge

Kosttilskudd og forurensing
•

Maughans rules of dietary supplements:

– Hvis det virker er det sannsynligvis
forbudt
– Hvis det ikke er forbudt virker det
sannsynligvis ikke
Ronald Maughan
Professor
IOC Sport Nutrition group

– Hvis det lyder for godt til å være sant så
er det sannsynligvis det
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Venterom

Urinprøve

Sjekk av prøve

Kontrollskjema

Valg av utstyr

Innkalling

A- og B prøve

Blodprøve
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SAKSGANG I DOPINGSAKER
Positiv prøve, nektelse etc.
Utøver rettighet:
Anledning til å uttale seg
Få B-prøven analysert
Saksfremlegg til påtalenemnden
Påtalenemnden vurderer sak:
Henleggelse
Anmeldelse
NIFs domsutvalg vurderer sak:
Frifinnelse
Dom
Utøver, Anti-Doping Norge,
WADA kan anke
NIFs appellutvalg vurderer sak:
Frifinnelse
Dom

Suspensjon
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Sanksjoner - utøver
•
•
•

Automatisk tap av premie, plassering i gjeldene konkurranse
Mulig tap av øvrige premier, plasseringer i gjeldende stevne
Mulig tap av premier, plasseringer etter regelbruddet

•
•
•

Utelukkelse fra organisert trening og konkurranse
Tap av retten til økonomisk støtte og andre fordeler
Tap av retten til tillitsverv

•
•
•

Første gang – advarsel til livstid - ofte to år
Andre gang – 1 år til livstid
Utøverinformasjon/tilgjengelighet – 1 år til to år

•

Suspensjon – midlertidig utestengelse i påvente av at saken
behandles
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Hva er de egentlige konsekvensene hvis utøver avlegger positiv
dopingprøve – og blir dømt for doping i idretten?

…..
og hva kan klubben
gjøre?
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Forebygg
1. Rent idrettslag
2. Vær tydelig – ta avstand
3. Informasjon og link på nettsider
4. Informasjon i klubbhus
5. Topputøvere – ren utøver
Vær tilstede
1. Støtt utøver – ta avstand fra handling
2. Snakk med utøver – vurder profesjonell hjelp
3. Snakk med klubbkamerater
4. Presse
5. Sponsorer
Lær av erfaring – og del den

