
Norges Skiskytterforbund 

 
Beredskapsplan  

i dopingsaker 



Innledning 
Beredskapsplanen  for skiskytterforbundet i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som  
trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en skiskytter som har løst startlisens hos oss, definert 
som en aktiv utøver. 
 
Det er NSSF som eier og oppdaterer beredskapsplanen. Planen utarbeides og ferdigstilles av 
administrasjonen og sport i samarbeid, og legges frem for styret for vedtak. Store prinsipielle 
endringer og oppdateringer på planen i etterkant skal godkjennes av styret. Beredskapsplanen skal 
også godkjennes av Antidoping Norge (ADN).  
 
Beredskapsplanen skal distribueres til alle landslagstrenere, medisinsk støtteapparat og 
administrasjonen, og benyttes som verktøy og hjelpemiddel ved dopingsaker. Trenerne skal 
informere sine løpere om beredskapsplanen, i tillegg til at løperne skal gjennomføre  
e-læringsprogrammet Ren Utøver. 

 



Regelverk 
 

NIFs lov, kap. 12: 
http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/default.aspx  

 
IBUs antidopingregelverk. 
http://www.biathlonworld.com/media/files/downloads/Ha
ndbook2010_e_cap5IBUAntiDopingRules.pdf  
 
Andre nyttige lenker: 
World Anti-Doping Code: 
http://www.wada-ama.org/en/world-anti-doping-
program/sports-and-anti-doping-organizations/the-code/ 

 

http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/default.aspx
http://www.biathlonworld.com/media/files/downloads/Handbook2010_e_cap5IBUAntiDopingRules.pdf
http://www.biathlonworld.com/media/files/downloads/Handbook2010_e_cap5IBUAntiDopingRules.pdf
http://www.wada-ama.org/en/world-anti-doping-program/sports-and-anti-doping-organizations/the-code/
http://www.wada-ama.org/en/world-anti-doping-program/sports-and-anti-doping-organizations/the-code/


Positiv A-prøve uten medisinsk fritak 
Annet brudd på dopingbestemmelsene 

Utøveren blir bedt om å gi forklaring 
Særforbundet blir informert 

Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter 
relevant og tilgjengelig informasjon, herunder 

utøverens forklaring og evt. analyse av B-prøve 

Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd 
vurderer saken opp mot NIFs lov 

NIFs domsutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov 

NIFs appellutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov 

Henleggelse 

Frifinnelse Dom 

Saksframlegg 

Påtalebegjæring 

Henleggelse 

Frifinnelse/dom kan bli stående eller ankes 

Frifinnelse Dom 

En avgjørelse i NIFs appellutvalg kan ankes til CAS etter spesielle regler 
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Scenario 1 
Scenario 1: Dopingsak  - potensielt brudd på dopingbestemmelsene – utøver på lavere nivå 
Utløsende faktor: 
a) Antidoping Norge kontakter gen.sek per telefon og/eller brev, eller 
b) Utøver tar selv kontakt om potensielt brudd 
 
Handling Varsling Kommunikasjon Fakta OBS! 

Hva må vi gjøre? Hvem må vi varsle? Budskap/talsperson Hva må vi dokumentere Huskeliste 

 Leder av prosess i NSSF 
Generalsekretæren i forbundet driver prosessen i  
forbundet og opp mot klubb. Er kontaktpunkt opp  
mot ADN. Ansvarlig for å  involvere nøkkelpersoner 
i NSSF 
  
 Skaff oversikt/fremskaff fakta 
Hva er fakta i saken? 
Hvem vet hva? 
Hvor er utøver? 
 
 Konfidensialitet 
Hvem vet, og hvem må vite? 
Hva med klubb? 
Hvordan holdes dialogen med ADN? 

 
 Utøver 
Hvem tar kontakt, og hvem holder dialogen? 
Frivillig suspensjon?  
Trengs støtte/hjelp av noe slag? 
Foreldre? 

 
 Klubb 
Når bør de informeres, og av hvem? 
Hva er viktig i denne dialogen? 
Hvilke tiltak kan iverksettes? 

 
 Media 
Er det grunn til å tro at media vet?  Evt. hva? 
Hvordan ta styring/kontroll på ekstern kom. 

 

 
 Internt i NSSF 
 ADN 
 NIF/OLT 
 Løperens klubb 
 Løperen og evt dennes 

foreldre 
 

Se liste over kontaktpersoner  

 
President  og generalsekretær i NSSF  
uttaler seg eksternt. Uttalelser skal 
koordineres i beredskapsgruppen som 
blir opprettet, og i samarbeid med 
medieansvarlig  fra en av de involverte 
organisasjonene.  
 
 
Ta avstand fra handling,  
men ivareta og støtte person. 
 
Forholde seg til fakta i saken. 
 
NSSF har en tydelig holdning mot doping 
- Rent Forbund 
- NSSFs antidoping policy 
- Pådrivere internasjonalt 
- Ønsker hyppige tester nasjonalt og 
internasjonalt  

  
 Fakta i saken 

  
Husk løperen og dennes 
rettigheter 
 
Analyse av B-prøven dersom 
utøveren selv ønsker dette. 
 
Koble på NSSFs medisinske 
apparat  
 
 



Scenario 2 
Scenario 2: Dopingsak  - potensielt brudd på dopingbestemmelsene – utøver på toppnivå 
Utløsende faktor: 
a) Antidoping Norge kontakter gen.sek per telefon og/eller brev, eller 
b) Utøver tar selv kontakt om potensielt brudd 
 
Handling Varsling Kommunikasjon Fakta OBS! 

Hva må vi gjøre? Hvem må vi varsle? Budskap/talsperson Hva må vi dokumentere Huskeliste 

 Leder av prosess i NSSF 
Generalsekretæren i forbundet driver prosessen 
i forbundet og er kontaktpunkt opp mot ADN.  
GS er ansvarlig for å  involvere nøkkelpersoner i 
NSSF 
 
 Skaff oversikt/fremskaff fakta 
Hva er fakta i saken? 
Hvem vet hva? 
Hvor er utøver? 
 
 Konfidensialitet 
Hvem vet, og hvem må vite? 
Hva med klubb? 
Hva med medisinsk personell? 
Hva sies  til lagkamerater, - når og hvordan? 
Hvordan holdes dialogen med ADN? 

 
 Utøver 
Hvem tar kontakt, og hvem holder dialogen? 
Frivillig suspensjon?  
Trengs støtte/hjelp av noe slag? Advokat?  
 
 Klubb 
Når bør de informeres, og av hvem? 
 
 Media 
Er det grunn til å tro at media vet?  Evt. hva? 
Hvordan ta styring/kontroll på ekstern kom.? 

 

 
 Internt i NSSF 
 ADN 
 NIF/OLT 
 IBU 
 Løperens klubb 
 Løperen og evt. dennes 

foreldre 
 

Se liste over kontaktpersoner 

 
President og generalsekretær i NSSF 
uttaler seg eksternt. Uttalelser skal 
koordineres i beredskapsgruppen som 
blir opprettet, og i samarbeid med 
medieansvarlig  fra en av de involverte 
organisasjonene.  
 
 
Ta avstand fra handling,  
men ivareta og støtte person. 
 
Forholde seg til fakta i saken. 
 
NSSF har en tydelig holdning mot doping  
- Rent Forbund 
- NSSFs antidoping policy 
- Pådrivere internasjonalt 
- Ønsker hyppige tester nasjonalt og 
internasjonalt  

  
 Fakta i saken 

 

  
Husk løperen og dennes 
rettigheter 
 
Analyse av B-prøven 
 
Koble på NSSFs 
medisinske apparat  
 



Scenario 3 
Scenario 3: Hvordan håndtere tips fra noen på potensielt dopingbruk 
Utløsende faktor: 
a) Media  
b) Rykter i miljøet 
 
Handling Varsling Kommunikasjon Fakta OBS! 

Hva må vi gjøre? Hvem må vi varsle? Budskap/talsperson Hva må vi dokumentere Huskeliste 

 Leder av prosess i NSSF 
GS er ansvarlig for å  involvere  
nøkkelpersoner i NSSF og informere ADN 

 
 Skaff oversikt/fremskaff fakta 
Hva er fakta i saken? 
Hvem vet hva? 
Hvor har media eller andre informasjonen 
fra? 
 
 Nøytralitet 
Vi forholder oss nøytrale til alle rykter inntil 
de er bekreftet av offisielle organ 
Hindre ryktespredning 

 
 Utøver/trenere/ledere 
Regi på hvem som sier hva til media 
Vi bruker ikke energi på dette før det 
Foreligger fakta i saken 
 

 

 
 Internt i NSSF 
 

 
President, generalsekretær og 
idrettssjef fra NSSF uttaler seg 
eksternt. Uttalelser skal koordineres 
i i samarbeid med medieansvarlig  
fra NSSF.  
 
 
Ta avstand fra handling,  
men hvis det er naturlig, ivareta og 
støtte person. 
 
Forholde seg til fakta i saken. 
 
NSSF har en tydelig holdning mot 
doping 
- Rent Forbund 
- NSSFs antidoping policy 
- Pådrivere internasjonalt 
- Ønsker hyppige tester nasjonalt og 
internasjonalt  
-- kunnskapsheving på antidoping 
spørsmål blant trenere og utøvere 
 

  
 Fakta i saken, evt be om                                                                                                                        
fakta i saken. 

 NSSFs medieplan 



Kontaktpersoner ved dopingsak i NSSF 
Forbund Funksjon Navn Mobil E-post 

NSSF President Tore Bøygard 917 97 559 tore.boygard@sdsl.no  

NSSF Generalsekretær Rakel Rauntun 958 64 686 rakel.rauntun@skiskyting.no  

NSSF Idrettssjef  Per Arne Botnan 900 42 212 per.arne.botnan@skiskyting.no  

NSSF Lege  Lars Kolsrud 419 00 360 lars.kolsrud@olympiatoppen.no  

ADN Daglig leder Anders Solheim 419 00 309 anders.solheim@antidoping.no 

ADN Fagsjef Anne Cappelen 911 36 111 anne.cappelen@antidoping.no  

ADN Kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien 900 91 291 halvor.byfuglien@antidoping.no  

NIF/OLT Toppidrettssjef Jarle Aambø 419 36 500 jarle.aambø@olympiatoppen.no  

NIF/OLT Generalsekretær Inge Andersen 901 22 833 inge.andersen@nif.no  

IBU* Generalsekretær Nicole Resch +43 676 
84149818 

nicole.resch@ibu.at  

Klubb** Klubbleder Utøverens klubb 

*Ved dopingsak på norsk utøver i internasjonale konkurranser 
**Ved dopingsak på norsk utøver i nasjonale konkurranser, vurderes ved int. konkurranser 
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