NORGES RYTTERFORBUND
Beredskapsplan i dopingsaker
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INNLEDNING
Beredskapsplanen for Norges Rytterforbund (NRYF) vedrørende dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i
kraft i en dopingsak hos en utøver eller hest. Dopingforbudet og reglene tilknyttet dette gjelder:
•
•
•
•

Ethvert medlem av en rideklubb tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), også under trening og konkurranse i utlandet
Hester som deltar i konkurranser og trening i regi av organisasjonsledd tilsluttet NIF
Ved ponnimåling som stevnemåling og kontrollmåling, jf NRYFs generelle konkurransereglement (KR I)
Ansvarlig person slik det til enhver tid er definert i NRYFs konkurransereglement

Dersom deltaker i organisert støtteapparat (for eksempel hestepasser, trener, lagleder, dyrehelsepersonell) ikke er
medlem av rideklubb tilsluttet NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at
vedkommende vil akseptere dopingforbudet og reglene tilknyttet dette.
Det er NRYF som eier og oppdaterer denne beredskapsplanen. Planen er utarbeidet og ferdigstilt av administrasjonen og
lagt frem for Forbundsstyret for godkjennende vedtak. Prinsipielle endringer og oppdateringer av vedtatt plan skal
godkjennes av Forbundsstyret. Beredskapsplanen er også godkjent av Antidoping Norge.
Beredskapsplanen skal distribueres til alt landslagspersonell, medisinsk/veterinærmedisinsk støtteapparat og
administrasjonen, og benyttes som verktøy og hjelpemiddel i dopingsaker. Trenere og lagledere skal informere sine
utøvere om beredskapsplanen, i tillegg til at både trenere/lagledere og utøvere skal gjennomføre e-læringsprogrammet
Ren Utøver.
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REGELVERK
NIFs lov, kap 12:
https://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§12-1

NRYFs regelverk:
http://www.rytter.no/stevnestart/antidoping/

World Anti-Doping Code:
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code
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Positiv A-prøve uten medisinsk fritak
Annet brudd på dopingbestemmelsene

Utøveren blir bedt om å gi forklaring
Særforbundet blir informert

SAKSGANG I EN DOPINGSAK

Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter relevant og
tilgjengelig informasjon, herunder utøverens forklaring og evt.
analyse av B-prøve

Henleggelse

Saksframlegg

Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd vurderer saken
opp mot NIFs lov
Påtalebegjæring

NIFs domsutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov
Frifinnelse

Dom

Frifinnelse/dom kan bli stående eller ankes

NIFs appellutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov
Frifinnelse

Dom
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En avgjørelse i NIFs appellutvalg kan ankes til CAS etter spesielle regler

Henleggelse

Situasjon 1: Dopingsak – potensielt brudd på dopingbestemmelsene – utøver på lavt /toppnivå
Utløsende faktor:
•
•

ADN kontakter administrasjonen v/generalsekretæren per telefon og/eller brev
Utøver kontakter administrasjonen om potensielt brudd

Handling
Hva må vi gjøre?
Skaff oversikt
-Hva er fakta i saken?
-Hvem vet hva?
-Hvor er utøver/hesten?
Konfidensialitet
-Hvem vet?
-Hvem må vite?
-Dialogen m/ADN
Utøver
-Hvem kontakter?
-Frivillig suspensjon?
-Trenger støtte/hjelp, ev fra
advokat?
-Kontakte foreldre?
-Kontakte trener?
Klubb
-Informeres og av hvem?
Media
-Hva vet media?
-Hvordan håndtere media?

Varsling
Hvem må vi varsle?
-Internt i NRYF
-ADN
-NIF
-OLT
-Klubb
-Utøver
-Ev utøvers foreldre
-Ev utøvers trener
Medisinsk/veterinærmedisinsk personell

Kommunikasjon
Talsperson/budskap
Gs, sportssjef, president

Fakta
Hva må vi dokumentere?
Fakta i saken

OBS!
Huskeliste
-Utøver og dennes
rettigheter

-Ta avstand fra handling,
men ivareta og støtte
personen

-Analyse av B-prøven

-Forholde seg til fakta

-Koble på NRYFs
medisinske/veterinærmed.
Apparat

-NRYF har en tydelig
holdning mot doping, bla
gjennom å være «Rent
særforbund», aktivt
etikk- og verdifokus og
kunnskapsheving om
antidoping blant trenere
og utøvere
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-Ved dopingsak mot
topputøver: vurdere å
nedsette en egen gruppe i
administrasjonen

Situasjon 2: Tips om potensielt dopingbruk
Utløsende faktor:
•
•

Media
Rykter i miljøet

Handling
Hva må vi gjøre?
Skaff oversikt
-Hva er fakta i saken?
-Hvem vet hva?
-Hvor har kilden
informasjon fra?
Nøytralitet
-Forholder oss nøytrale
inntil ryktene er bekreftet
av utøver eller AND
-Hindre ryktespredning
Media
-Hva vet media?
-Hvordan håndtere
media?
-Ikke bruke energi på
media før rykter ev er
bekreftet

Varsling
Hvem må vi varsle?
Internt i NRYF

Kommunikasjon
Talsperson/budskap
Gs, sportssjef, president
-Ta avstand fra handling,
men hvis naturlig ivareta
og støtte person
-Forholde seg til fakta
-NRYF har tydelig holdning
mot doping gjennom å
være «Rent særforbund»,
aktivt etikk- og verdifokus,
kunnskapsheving om
antidoping blant trenere
og utøvere
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Fakta
Hva må vi dokumentere?
Avvente dokumentasjon
fra utøver og/eller ADN

OBS
Huskeliste
-Være nøytral inntil rykter
ev er bekreftet
-Ikke spre rykter

KONTAKTPERSONER VED DOPINGSSAK I NRYF
Tilhører Funksjon
NRYF
President
NRYF
Generalsekretær

Navn
Tore Sannum
Ellen
Damhaug
Scheel
NRYF
Sportssjef
Nina Johnsen
NRYF
Informasjonssjef
Geir Andre
Dalhus
NRYF
Kontaktveterinær
Odd Magnus
Knævelsrud
ADN
Daglig leder
Anders
Solheim
AND
Fagsjef Int.avd.
Brita Rekenes
ADN
Kommunikasjonsleder Halvor
Byfuglien
NIF/OLT Toppidrettssjef
Tore Øvrebø
NIF/OLT Generalsekretær
Karen
Kvalevåg
FEI
Veterinær rådgiver
Dominique
Rochat

Telefon
90777170
90662210

e-post
tore@sannum.net
ellen@rytter.no

45232211
93881786

nina@rytter.no
geir@rytter.no

48010702

omagkna@online.no

41900309

anders.solheim@antidoping.no

99390470
90091291

britha.rokenes@antidoping.no
halvor.byfuglien@antidoping.no

41900364
93461571

tore.ovrebo@olympiatoppen.no
karen.kvalev%C3%A5g@idrettsforbundet.no
dominique.rochat@fei.org
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