HANDLINGSPLAN ANTIDOPING
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

PERIODEN 2018 - 2021

ANSVAR, GJENNOMFØRING OG RAPPORTERING
Overordnet er forbundsstyret ansvarlig for godkjenning og oppdateringer av handlingsplanen. De har
og ansvar for de overordnede prinsipper ved sanksjonering dersom det foreligger manglende
gjennomføring av vesentlige krav. Forbundsstyret har ansvar for at grunnleggende opplæring for
tillitsvalgte er gjennomført.
Administrasjonen sammen med eventuelle grenkomiteer er ansvarlig for å iverksette planens
punkter som knytter seg til den idrettslige virksomheten i den enkelte gren. Det påhviler
administrasjonen og grenkomiteene et spesielt ansvar i å påse at planens punkter om utøvere og
medisinsk støttepersonell gjennomføres.
Både forbundsstyret, administrasjonen, grenkomiteene og klubbene / idrettslagene har ansvar for å
bidra til det generelle holdningsskapende arbeidet.

OPERATIVT GJENNOMFØRINGSANSVAR
Generalsekretær har ansvar for operasjonelt å iverksette gjennomføring av planens punkter om
utdanning, kommunikasjon og omdømme, ansatte, arrangement og utvikling.
Sportssjef i den enkelte gren har ansvar for operasjonelt å iverksette gjennomføring av planens
punkter om utøvere og medisinsk støttepersonell, i samråd med den enkelte grenkomite eller
antidoping ansvarlig i administrasjonen.

GJENNOMFØRING AV TILTAK MOT ENKELTMEDLEMMER OG KLUBBER / IDRETTSLAG
Den enkelte klubb og grenkomite har, i samarbeid med forbundets administrasjon, ansvar for å
iverksette tiltak, mot klubber og medlemmer.

RAPPORTERING
Det skal gis årlig rapport til forbundsstyret fra generalsekretær og grenkomiteer når det gjelder
fremdrift og gjennomføring av enkelttiltak. Forbundets administrasjon er ansvarlige for
resertifiseringen av forbundet som Rent Særforbund.
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OMRÅDE OG MÅLSETTINGER
Forbundsstyret i samarbeid med administrasjonen har utarbeidet følgende fokus områder og
målsettinger for perioden 2018 – 2021

RENT IDRETTSLAG
•

Alle forbundets medlemsklubber skal i løpet av perioden sertifiserer som «Rent idrettslag»

•

Alle klubber med medlemmer som representerer Norge internasjonalt skal prioriteres først.

INFORMASJONSKANALER
•

Forbundets administrasjon har hovedansvaret for å lage egen side på forbundets
hjemmesider med informasjon om forbundets antidopingarbeid.

•

Alle utøvere som representerer Norge internasjonalt, skal fremme og publisere at de står for
en ren idrett og gjennomføre AdNo sin «Ren Utøver» og WADAs e-læringsmoduler.

•

Forbundet og dens medlemsklubber skal under alle arrangement, nasjonale og
internasjonale, fremme forbundets null toleranse for doping gjennom synliggjøring av AdNo
sin logo og forbundets «Rent Særforbunds» tittel.

REN UTØVER
•

Alle utøvere, trenere og støtteapparat som representerer Norge internasjonalt skal
gjennomføre «Ren utøver», WADAs e-læringsmoduler og sette seg inn doping
bestemmelsene.

•

Innen 2021 skal alle aktive utøvere i Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane gjennomført
«ren utøver».

•

Trenere og støttepersonell engasjert av klubb og/eller forbundet er forpliktet til å følge
NABSF og NIFs lov og dopingbestemmelser.
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UTDANNING
•

Alle trenerutdanninger skal inneha en modul om antidoping.

•

Ved utøver samlinger skal det legges til rette for en modul om / med ADNO.

HOLDNINGSSKAPENDE AKTIVITETER
•

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund skal i alle sine aktiviteter fremme budskapet om
nulltoleranse for doping.

•

Administrasjonen legger til rette for å være tilgjengelige for å være tilgjengelige for klubber /
idrettslag, grenkomiteer og forbundsstyret for informasjon om antidoping.

•

Utøvere på landslag oppfordres til å delta i informasjonskampanjer og annet
holdningsskapende arbeid for Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

•

ADNO skal inviteres til å være tilstede og/eller holde innlegg under alle forbundets Sliding
Camps, Norgesmesterskap og nasjonale samlinger.

•

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbunds antidopingspolicy skal fremgå tydelig i vår
kommunikasjon internt og eksternt, www.nabsf.no

•

Beredskapsplanen for å ivareta fremgang ved en eventuell dopingsak skal være kjent for alle
utøvere, trenere, ledere og øvrig støtteapparat.

•

Tillitsvalgte i organisasjonen skal gjennomføre «Ren utøver».

•

Alle ansatte i organisasjonen skal gjennomføre «Ren Utøver».

•

Alle arbeidsavtaler skal inneholde klausuler om etiske retningslinjer og dopingbestemmelser.

Denne handlingsplanen skal vurderes og revideres innen utgangen av 2021.
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