NORGES STUDENTIDRETTSFORBUNDS
ANTIDOPINGPOLICY, HANDLINGS- OG
BEREDSKAPSPLAN
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1. NSIs verdigrunnlag
Norges Studentidrettsforbund skal arbeide for at alle studenter gis mulighet til å utøve idrett
og friluftsliv ut fra sine egne ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn,
seksuell orientering, kjønn, funksjonshemning eller etnisk opprinnelse.
Antidopingarbeidet skal sette antidoping og verdiarbeid på agendaen i norsk studentidrett, og
tydeliggjøre vårt standpunkt om en ren og verdibasert studentidrett.
Studenter skal gjennom studentidrettslagene få ta del i aktive, sunne og gode idrettsmiljøer,
samtidig skal utviklingsorienterte studentidrettsutøvere, som sikter mot en toppidrettskarriere,
være trygge på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på
antidoping arbeid.

2. Særtrekk ved norsk studentidrett
Studentenes idretts- og friluftslivstilbud, drevet av studentene selv gjennom
studentidrettslagene, er primært mosjonsaktivitet. Det finnes unntak, hvor noen grupper i
fleridrettslagene legger til rette for utvikligsorienterte- og/eller toppidrettsmiljøer, eller har
lag/utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå i den respektive idretten. Denne
aktiviteten er da gjerne knyttet opp mot et annet særforbund, hvor utøverne deltar i dette
forbundets konkurransetilbud og eventuelt er del av dette forbundets landslagsmiljø.
Studentidrettslagene har ofte et tett samarbeid med Studentsamskipnadene, som eier
anleggene som studentenes idrettslag benytter til å utøve sin aktivitet. Disse anleggene
inkluderer ofte treningssenter-virksomhet, som drives av samskipnadene, og hvor denne
virksomhet ikke er knyttet til idrettslaget.
Norges Studentidrettsforbund koordinerer deltakelse på internasjonale mesterskap, i
samarbeid med de andre særforbundene, hvor målgruppen er toppidrettsutøvere. Disse
mesterskapene, Student-VM og Universiader, er organisert av den internasjonale
studentidrettsforbundet, FISU. FISU følger WADAs antidoping reglementer.
3. Antidopingansvarlig
Forbundets antidopingansvarlig er Marius H. Johannessen (generalsekretær).
Telefon +47 91388617, e-post: marius@studentidrett.no
Antidopingansvarlig leder forbundets prosess ved potensielle brudd på dopingbestemmelsene,
samt håndtering ved eventuelle tips om potensielt dopingbruk. Antidopingansvarlig har
hovedansvar for samarbeidsavtalen med Antidoping Norge A/S, følge opp NSIs
antidopingpolicy, og gjennomføring av forbundets antidopingtiltak.
4. Handlingsplan for det forebyggende arbeidet
Norges Studentidrettsforbunds forebyggende arbeid og formidle kunnskap om antidoping i
organisasjonen på følgende måte:
- Informasjon om NSIs antidopingarbeid, og forbundets Antidopingpolicy, handlings- og
beredskapsplan skal være tilgjengelig på forbundets nettsider.
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- På forbundets nettsider linkes det til antidoping.no, slik at alle tilknyttet NSI til enhver tid
finner oppdatert informasjon om antidopingarbeidet, lovverk og kan bruke de ressurser
Antidoping Norge gjør tilgjengelig på sine nettsider.
- NSI rapporterer om sitt antidoping arbeid, på lik linje med sin øvrige virksomhet, i
forbundets årsrapport. Antidoping Norge kan gi informasjon som legges frem på forbundets
ting.
- Det skal årlig gjennomføres et møte mellom NSI og Antidoping Norge med fokus på
forebygging, oppfølging og hvor NSI gir en status for antidoping arbeidet.
- Det skal informeres om konseptet «Rent Særforbund» på NSIs aktivitetssamlinger årlig. I
tillegg skal det gjennomføres ett årlig foredrag på en av NSIs konferanser eller i tilknytning til
et større mesterskapsarrangement.
- NSI vil oppfordre sine klubber til å informere Studentsamskipnadene om Rent Senterkonseptet.
- I forbindelse med Universiade-forberedelsene, skal hele den norske troppen inviteres til et
utøver- og støtteapparatmøte, hvor antidoping er tema, og hvor det inviteres en fagperson fra
Antidoping Norge.
- Alle utøvere i Norges tropp ved Student-VM og Universiader skal gjennomføre «Ren
Utøver» modulene til antidoping Norge.
- NSIs delegasjonsledelse og alle med støtteapparatfunksjoner i norges tropp til Universiadene
skal gjennomføre Antidoping Norges antidopingseminar for leger, fysioterapauter og
støttepersonell.
- Alle arrangører av studentmesterskap i regi av Norges Studentidrettsforbund følger NSIs
mesterskapsbestemmelser (hvor forbundets antidopingpolicy er forankret). Arrangører blir
ved tildeling og/eller i arrangørkontrakter gjort kjent med at de skal legge til rette for at
Antidoping Norge kan besøke arrangementet, og teknisk arrangør har ansvar for å tilrettelegge
slik at eventuelle dopingtester kan gjennomføres.
5. Regelverk
Norges Studentidrettsforbund, med alle medlemslag, medlemmer og utøvere som
representerer norsk studentidrett internasjonalt, følger Norges Idrettsforbunds lover, herunder
kapittel 12 Bestemmelser om doping: https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-071#KAPITTEL_12
6. Beredskapsplan
Beredskapsplanen skal være et verktøy og en plan for Norges Studentidrettsforbund, som trer
i kraft dersom en utøver som er medlem i et studentidrettslag eller utøver som representerer
norsk studentidrett har brutt dopingbestemmelsene, samt håndtering ved eventuelle tips eller
mistanke om potensielt dopingbruk
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Norges Studentidrettsforbund eier og oppdaterer beredskapsplanen. Beredskapsplanen
godkjennes av Antidoping Norge (ADN).
Beredskapsplanen skal være godt kjent i NSIs administrasjon og styre, og skal formidles til
delegasjonsledere, medisinsk støttepersonell og trenere/lagledere som NSI engasjerer ved
internasjonale mesterskap.
Håndtering av dopingsak i NSI:
Håndteringen av en dopingsak i Norges Studentidrettsforbund skal ledes av generalsekretæren
(GS), som skal lede prosessen på bakgrunn av de nedenfornevnte prinsipper for håndtering av
dopingsaker. GS kan få støtte i håndteringen av President, og via NSIs kontakt med
Antidoping Norge. GS har også ansvar for den eventuelle eksterne kommunikasjonen i saken.
Det er flere forhold som kan utløse iverksetting av beredskapsplan; det kan eksempelvis være
avlegging av positiv prøve, tips, rykter og mistanker om dopingbruk, eller uklare forhold
knyttet til kosttilskudd.
Dersom utøver primært «tilhører» et annet særforbund, det vil si tilhører et annet særforbunds
landslagsmiljø, eller tilhører en klubb som ikke er medlem i NSI, skal undernevnte rutiner
skje i dialog med det aktuelle organisasjonsledds antidoping ansvarlig, eller det respektive
særforbunds ledelse (president eller generalsekretær). GS tar kontakt og avtaler ansvar for
videre oppfølging av saken.
Prinsippet om å ta avstand fra handling og ta vare på mennesket skal gjelde – det kan være
relevant å involvere medisinsk personell dersom utøver trenger dette.
Konfidensialitet: Saken skal være konfidensiell inntil påtalemyndighetene har påtalebegjært
(anmeldt saken) – og såfremt utøver ikke selv har kommentert saken offentlig. Dette
innebærer at saken ikke skal kommenteres før den er offentliggjort, og at saken ikke skal
deles med flere enn helt nødvendig internt i NSI. GS innkaller de som vet om forholdet til et
møte, for å sikre at saken ikke kommenteres/lekkes ut til flere. Dersom GS trenger bistand fra
noen som ikke kjenner til saken, kan saken diskuteres med forbundets president eller i dialog
med kontaktperson i Antidoping Norge. Dersom saken er lekket ut må utøver kontaktes slik at
handlinger gjøres med utøvers forståelse.
Varsling: Antidoping Norge varsler følgende ved positiv prøve jf. krav i internasjonalt
regelverk:
- Utøver
- Særforbund (NSI og/eller utøvers normalt tilhørende SF)
- Internasjonalt forbund (FISU og/eller utøvers normalt tilhørende IF)
- WADA (The World Anti-Doping Agency)
Dersom det er en toppidrettsutøver varsles også NIF.
Utøver og klubb: Antidoping Norge tilskriver utøver, men snakker ikke alltid med utøver. NSI
skal, ved antidoping ansvarlig, vurdere å ta ansvaret for kontakt og gjennomføre samtaler med
utøver, dersom utøver ikke har annet støtteapparat rundt seg. Kontakt med utøver
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gjennomføres for å få vite hva utøver tenker/føler om saken, og for å vurdere hvordan NSI
best kan bistå både utøver og klubb. Eventuell kontakt med klubb må skje med utøvers
samtykke dersom slik kontakt skal skje før det foreligger en påtalebegjæring.
Det er ikke alltid klubben vet noe i dopingsaker (de får sjelden vite noe fra ADN før det
foreligger en dom – såfremt ikke utøver selv har sagt noe). Klubbleder må håndtere saken mot
utøver og klubbkamerater og kan utvilsomt trenge støtte i saken. Ofte kan det være en mengde
rykter, som gjør at saken blir kjent i klubben. NSIs antidoping ansvarlig skal bistå og veilede
leder dersom dette er aktuelt (etter samtykke med utøver, eller eventuelt om sak er lekket eller
på annen måte er kjent i klubben). Veiledningen skal ta utgangspunkt i å gjøre leder/klubb
kjent med NSIs beredskapsplan, og skal først og fremst informere om viktigheten av
konfidensialitet, og hvordan man skal ivareta utøver.
Dersom en utøver blir dømt, og dersom straff gjør det nødvendig, skal antidoping ansvarlig
kontakte klubb for å informere om at utøver eksempelvis ikke lenger skal få delta på
organiserte treninger, eller i konkurranser.
Media: Påtalenemnden i Antidoping Norge sender ut en anonymisert kunngjøring til pressen
ca. to uker etter at det er begjært påtale. Det er NIF som bekjentgjør dopingdommer. Dersom
dette er en topputøver bør all kommunikasjon med media skje slik at alle involverte parter er om ikke enige - så i hvert fall orientert om hvordan media håndteres.
Eventuelle uttalelser i media fra NSI om dopingsaker, skal kun gis av president eller
generalsekretær. Denne kommunikasjon skal først og fremst formidle forbundets verdisyn og
antidoping holdninger, og eventuelt bekrefte forholdet og vise til den informasjon Antidoping
Norge/NIF har gjort kjent.
Læring/utvikling: NSIs antidoping policy, handlings- og beredskapsplan skal oppdateres, og
om nødvendig justeres årlig. Dersom forbundet må iverksettes tiltak og/eller gjennomføre
beredskapsprosesser i en eventuell dopingsak, skal prosess evalueres i etterkant, slik at
tilegnede erfaringer og kompetanse kan bidra til å utvikle og forbedre beredskapsplanen og
antidopingarbeidet i Norges Studentidrettsforbund.
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