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Innledning 
Norges Danseforbunds beredskapsplan gjeldende dopingsaker er et verktøy og en plan 
som trer i kraft ved dopingsaker hos personer tilknyttet Danseforbundet. Denne planen 
kan kun revideres av Norges Danseforbunds hovedkontor i samsvar med Antidoping 
Norges regler og bestemmelser om doping. 
 

Hvem Antiodoping Norges bestemmelser om doping omfatter: 
• Alle tilknyttet en danseklubb / idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Også all 

aktivitet i utlandet.  

• Ansvarlig person slik det til enhver tid er definert i Daneforbundets 

konkurransereglement. 

 
Dersom person i et organisert støtteapparat (f.eks. trener, reiseleder etc.) ikke er 
medlem av en danseklubb tilsluttet Danseforbundet, plikter Danseforbundet seg til å 
inngå avtale med vedkommende. Denne avtalen skal sikre at også dopingbestemmelsene 
omfatter dem.  
 
Beredskapsplanen distribueres til alle ledd i organisasjonen. 
Planen skal anvendes straks en dopingsak er kjent. 
Personer tilknyttet Norges Danseforbund har et felles ansvar for å inneha kunnskap og 
kjennskap til forbundets holdninger og rutiner gjeldende doping. 
Alle personer tilknyttet Norges Danseforbund oppfordres til å gjennomføre Antidoping 
Norges E-læringsmodul «Ren Utøver», for noen er denne obligatorisk. 

Regelverk 
NIF’s lov, kapittel 12 
World Anti-Doping Code (WADA) 
Antidoping Norge 

 
 
 
 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code
https://www.antidoping.no/
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Har du mistanke eller ønsker å tipse? 

Mistanke / Tips 
Alle kan melde inn bekymringsmelding til Antidoping Norge og Norges Danseforbund. Vi 
gjør oppmerksom på at alle tips og mistanker innsendt Norges Danseforbund sendes 
videre til Antidoping Norge. 
 

Varslingskanaler 
1. Antidoping Norges Nettside 

Per epost: post@antidoping.no 

Per telefon: 09765 

2. Til Norges Danseforbund 

varsling@dansing.no 

Rutiner ved brudd på dopingbestemmelsene 
• Når en person tester positivt vil Antidoping Norge gi beskjed til personen som 

har testet positivt, generalsekretær i Danseforbundet, internasjonalt forbund, 

WADA og NIFs lovavdeling. 

• Norges Danseforbund er pliktig til dialog med vedkommende. 

• Dersom personen som har testet positivt, ønsker å ta en B-prøve, gjennomføres 

dette. 

• Så snart det foreligger en dom, er saken offentlig. 

 
Norges Danseforbund er et støttende organ for den anklagede innenfor de lovlige 
rammer, men tar avstand fra handlinger som har eller kan ha hatt innvirkning til en 
positiv prøve. 

https://www.antidoping.no/kontroll/tips-oss-om-doping
mailto:post@antidoping.no
mailto:varsling@dansing.no
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Generell saksgang ved dopingsaker (AdNo) 
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Beredskapsgruppe 
Norges Danseforbunds beredskapsgruppe gjeldende dopingsaker består av: 
Anders Gogstad, President 
Tonje Røiland, Generalsekretær 
Janne Krågå, Sportssjef 
 
Beredskapsgruppen skal til enhver tid rådføre seg med Antidoping Norge for 
saksbehandling av dopingsaker, tips og mistanker. 
 
 
 
Beredskapsgruppen arbeider etter følgende mandat: 

1. Innkaller til møte med beredskapsgruppen + representant fra antidoping Norge 

2. Innhenter nødvendig informasjon og fakta. 

3. Der Antidoping Norge anbefaler Danseforbundet å kontakte utøver, gjøres dette. 

4. Mistenkt person blir informert om hvem som er involvert saken, videre saksgang 

og diskuterer en eventuell frivillig suspensjon (se «Frivillig suspensjon). 

Frivillig suspensjon 
En frivillig suspensjon betyr at anklagede selv kan velge å fratre fra sin aktivitet fram til 
saken behandles i domsutvalget. Den tiden vedkommende er suspendert kommer i 
fratrekk fra en eventuell idømt utelukkelse. Om man påtales for regelbrudd, kan man bli 
pålagt midlertidig suspensjon. 

Media og presse 

Uttale rett 
Norges Danseforbunds president og generalsekretær har uttalerett på vegne av Norges 
Danseforbund. Denne retten kan delegeres til andre medlemmer av styret eller 
hovedkontoret ved behov. 
 

Pressemelding og pressekonferanse 

Pressemelding 
Norges Danseforbund publiserer og sender ut pressemelding.  

Pressekonferanse 
En pressekonferanse kan være nødvendig der offentliggjøring av en positiv prøve er av 
særlig karakter og av interesse for offentligheten. Pressekonferansen innkalles av 
Norges Danseforbunds generalsekretær. 
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Følgende personer ønskes til stede på en pressekonferanse 
• President i Norges Danseforbund 

• Generalsekretær i Norges Danseforbund 

• Sportssjef i Norges Danseforbund 

• Anklagde / Domfelt 

Norges Danseforbunds rolle og involvering 
Norges Danseforbund skiller mellom to nivåer. Disse to nivåene, er til for evaluering av 
Danseforbundets involvering i dopingsaker.  

1. Toppidrett 

Landslagsutøvere og/eller utøvere på et representasjonslag. 

2. Breddeidrett 

Barneidrett, ungdomsidrett, arrangementsaktiviteter, sosialdans, 

mosjonsaktiviteter og dans for funksjon nedsatte som ikke er konkurranseidrett. 
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Situasjon 1: Dopingsak, postensielt brudd på dopingbestemmelsene, utøver på 
bredde- eller toppnivå. 
Utløsende faktor: 

• Antidoping Norge kontakter administrasjonen v/generalsekretær 

• Person kontakter hovedkontoret om mulig brudd 

Handling  Varsling  Kommunikasjon (GS)  Fakta  OBS!  

Hva må ND gjøre?  Hvem må 
ND varsle?  

Talsperson/budskap  Hva må vi 
dokumentere?  

Huskeliste  

Innkalle til møte  
GS innkaller 
beredskapsgruppen 
til et møte hvor 
følgende blir drøftet:  
 
Skaff oversikt  
-Hva er fakta i saken?  
-Hvem vet hva?  
-Hvor er utøver?  
  
Konfidensialitet  
-Hvem vet?  
-Hvem må vite?  
-Dialogen 
m/AntiDoping Norge 

 
Utøver  
-Hvem kontakter?  
-Frivillig suspensjon?  
-Trenger støtte/hjelp, 
evt. fra advokat?  
-Kontakte foreldre?  
-Kontakte trener?  
 
Klubb  
-Informeres og av 
hvem?  
  
Media  
-Hva vet media?  
-Hvordan håndtere 
media?  

-Internt i ND  
-AntiDoping Norge  
-NIF  
-OLT  
-Klubb  
-Utøver  
-Evt. utøvers 
foreldre  
-Evt. utøvers trener  
-Medisinsk 
personell  

GS, sportssjef, 
president  
  
-Ta avstand fra 
handling, men ivareta 
og støtte personen  
  
-Forholde seg til fakta  
  
-ND har en tydelig 
holdning mot doping, 
bla gjennom å være 
«Rent særforbund», 
aktivt etikk- og 
verdifokus og 
kunnskapsheving om 
antidoping blant 
trenere og utøvere  

Fakta i saken  -Utøver og dens 
rettigheter  
  
-Analyse av B-
prøven  
  
-Alle dopingsaker 
behandles av 
beredskapsledelsen. 
Se punkt 5.  
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Situasjon 2: Tips om mulig dopingbruk 
Utløsende faktor: 

• Media 

• Rykter 

Handling  Varsling  Kommunikasjon (GS)  Fakta  OBS  

Hva må vi gjøre?  Hvem 
må vi 
varsle?  

Talsperson/budskap  Hva må vi 
dokumentere?  

Huskeliste  

Innkalle til møte  
GS innkaller 
beredskapsgruppen til 
et møte hvor følgende 
blir drøftet:  
  
Skaff oversikt  
-Hva er fakta i saken?  
-Hvem vet hva?  
-Hvor har kilden 
informasjon fra?  
  
Rådføring  
Beredskapsgruppen 
rådfører seg 
med AntiDoping Norge.   
  
Nøytralitet  
- ND forholder 
seg nøytrale inntil 
ryktene er bekreftet av 
utøver 
eller AntiDoping Norge  
-Hindre ryktespredning  
  
Media  
-Hva vet media?  
-Hvordan håndtere 
media?  
-Ikke bruke energi på 
media før rykter evt. er 
bekreftet  
  

Internt i 
ND  
  

GS, 
toppidrettsansvarlig, 
president  
  
-Ta avstand fra 
handling, men hvis 
naturlig ivareta og 
støtte person  
  
-Forholde seg til fakta  
  
-ND har tydelig 
holdning mot doping 
gjennom å være «Rent 
særforbund», aktivt 
etikk- og verdifokus, 
kunnskapsheving om 
antidoping blant 
trenere og utøvere  

Avvente dokumentasjon 
fra utøver 
og/eller AntiDoping Norge  

-Være nøytral 
inntil rykter evt. 
er bekreftet  
  
-Ikke spre 
rykter  

 


