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1. Beredskapsplan ved en positiv doping
Beredskapsplanen for Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund (NABSF) vedrørende
dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en dopingsak hos en utøver,
trener eller en annen person tilknyttet NABSF.
Beredskapsplanen skal være en del av vår kommunikasjon og informasjon til alle aktuelle
ledd i organisasjonen. Planen skal anvendes straks en dopingsak er kjent hos NABSF.

2. Generell saksgang ved dopingsaker
Ved en positiv prøve undersøkes det innledningsvis om det positive analyseresultatet kan
skyldes tillatt bruk av legemidler. Da vil saken normalt bli behandlet av medisinsk fagkomité.
Kapittel 12 i NIFs lov regulerer saksgang i dopingsaker. Der det foreligger et mulig brudd på
dopingbestemmelsene vil utøver bli orientert. Særforbundet, det internasjonale særforbundet
og WADA vil også bli informert.
Utøveren blir informert om rettigheter og plikter, og informeres om viktigheten av å opplyse
saken. Utøveren kan også be om at B-prøven skal analyseres. Utøveren vil automatisk miste
plasseringen sin dersom en positiv prøve som blir dopingsak, er avgitt ved en konkurranse.

Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter relevant og tilgjengelig informasjon om
saken og legger den fram for den frittstående påtalenemnden som er opprettet av Antidoping
Norge.
Uavhengig påtalenemnd
Den uavhengige påtalenemnden vurderer om det skal innhentes ytterligere informasjon, og
avgjør om det skal oversendes en begjæring om påtale* til NIFs domsutvalg eller om saken
skal henlegges. En dopingsak blir vanligvis offentliggjort når det foreligger en
påtalebegjæring. Henlegges saken vil utøver få skriftlig beskjed fra påtalenemnden.
Forenklet saksbehandling i tilståelsessaker
En utøver som tilstår et regelbrudd, har anledning til å velge forenklet saksbehandling. Saken
vil da kunne avgjøres i sin helhet i påtalenemnden uten doms behandling.
En vedtatt sanksjon har samme virkning som en dom. For ytterligere informasjon om
forenklet behandling, se NIFs lov § 12-21.
Domsutvalget dømmer
Dersom det tas ut påtale, vil utøver motta påtalebegjæring fra domsutvalget i NIF. Utøver vil
få opplysninger om rettighetene, og vil bli bedt om å fremlegge sitt syn på saken.
Domsutvalget i NIF vurderer påtalebegjæringen og all annen innhentet informasjon i saken.
De kan eventuelt be utøveren om mer informasjon. I noen tilfeller innkaller domsutvalget til
en muntlig høring. Domsutvalgets avgjørelse skal være begrunnet.
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Anke
Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Saken kan ankes av
utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet og den nasjonale
antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor.
En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsdomstol) etter
spesielle regler.

3. Saksgang hos NABSF ved positiv prøve
Hvis en utøver tester positivt på sin A-prøve vil Antidoping Norge informere både utøver,
generalsekretær i NABSF, internasjonalt forbund samt WADA. Utøver velger selv om saken
skal offentligjøres. Forbundet er pliktig til å ha dialog med vedkommende.
1) Forbundet får beskjed fra Antidoping Norge
2) Generalsekretær innkaller beredskapsgruppe (se punkt 4) hvor følgende
hovedpunkter skal belyses:
• Fakta i saken
✓ Antdoping Norge
✓ NIF lovavdeling
• Konfidensialitet
✓ Hvem skal informeres
• Dialog med utøver
✓ Støtte/hjelp fra NABSF
✓ Advokat?
• Klubb informasjon
• Medie håndtering
✓ Hvem er media ansvarlig
✓ Hvordan håndtere media situasjonen
3) NABSF kontakter utøver dersom ADNO/NIF anbefaler dette
• NABSF informerer utøver om hvem som er involvert i saken
• NABSF diskuterer frivillig suspensjon med utøver
4) Ved offentliggjøring innkaller NABSF til pressekonferanse hvor det er
ønskelig at følgende personer er tilstede:
• President i NABSF
• Generalsekretær i NABSF
• Sportssjef i aktuell gren
• Utøver
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4. Beredskapsgruppe
Organisasjon Funksjon
NABSF
President

Navn
Harald Rolfsen

Telefon
95163549

E-post
hr@rolfsenjuell.com

NABSF

Generalsekretær

Janne Krågå

99168577

janne@nabsf.no

NABSF

Visepresident

Kenneth Jørgensen

90535 789

kenneth@ffdesign.no

Resurser
ADN (Antidoping Norge)
Telefon: 09765
Daglig leder, ADNO

Anders Solheim

Leder, kontroll og
påtale
ADNO
Fagrådgiver idrett
ADNO
Leder
kommunikasjons
ADNO
Vinteridrettssjef
OLYMPIATOPPEN
Juridisk sjef
NIF

Britha Røkenes

Linda Olsen
Halvor Byfuglien

Helge Bartnes
Henriette
Hillestad Thune

419 00
309
993 90
470

Anders.solheim@antidoping.no

922 57
688
419
00 306

Linda.olsen@antidoping.no

909 92
719
210 29
000

helge.bartnes@olympiatoppen.no

Britha.rokenes@antidoping.no

Halvor.byfuglien@antidoping.no

lovsaker@idrettsforbundet.no;
juss@idrettsforbundet.no

Ved mistanke om doping
Dersom du som forelder, utøver, støtteapparat eller ved annen tilknytning til våre grener har
mistanke om doping skal dette varsles.
Dopingvarsel gir deg mulighet til å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til
potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din
identitet eller være anonym. (ADNO sine sider)
Følg denne koblingen for å komme til ADNO sin egen varslingsside:
https://www.antidoping.no/kontroll/tips-oss-om-doping
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