BEREDSKAPSPLAN VED DOPINGSAK I GJERDRUM IDRETTSLAG (GIL)
1. Ta direkte kontakt med utøveren
Dersom Gjerdrum Idrettslag (GIL) får kjennskap til en dopingsak, tar en person med ansvar for dette
direkte kontakt med utøveren det gjelder. Ansvarlig i GIL er (pr. 2013) Jo Inge H. Aambakk, tlf. 93 44 79
69, e-post styreleder@gil.no.
I samarbeid med utøveren kan det også være fornuftig å ta dette opp med laget utøveren er tilknyttet.
2. En dopingsak behandles konfidensielt
Konfidensialiteten i en dopingsak er streng, og normalt blir ikke saken offentlig kjent før vedtaket om
anmeldelse foreligger. Pressen omtaler som regel ikke dopingsaker av utøvere på lavere nivå.
3. Videre saksgang i dopingsak: Dialog med særforbund og Antidoping Norge
NIFs lov § 2-18 sier at "sak som reises i henhold til dopingbestemmelsene" ikke er offentlig før det er
besluttet å anmelde saken. Særforbundet får beskjed av Antidoping Norge hvis det foreligger en
positiv prøve.
Særforbundet kan etter en konkret vurdering varsle utøverens idrettslag om mulig brudd på
dopingbestemmelsene. Det forutsettes at slikt varsel kun gis i de tilfeller der varselet kan ivareta
konkurransemessige hensyn, hensynet til utøvers helse, samt å la utøver selv ha mulighet til å unnlate
å konkurrere som følge av den positive prøven. Informasjon gis tilfelle idrettslaget konfidensielt, og slik
at informasjonen kun kan nyttes til formålet.
Benyttelse av utøver(e) som har avlagt positiv dopingprøve i konkurranse, i enkelte idrettsgrener, kan
få betydning for lagets og/eller utøvers resultat.
Det er viktig å være klar over at utøver nødvendigvis ikke har avgitt forklaring om hva den positive
prøven skyldes. Det understrekes videre at utøver ofte ikke er anmeldt eller dømt for brudd på
dopingbestemmelsene. Dette innebærer at det fra utøvers side kan foreligge opplysninger som gjør at
saken avsluttes uten videre oppfølging. Særforbundet og eventuelt idrettslaget må derfor håndtere
informasjonen slik at den ikke under noen omstendighet kan komme til skade for uskyldige utøvere.
Det er særforbundets ansvar å påse at verken særforbundet eller eventuelt idrettslaget gjør saken
offentlig kjent. Det pålegges således særforbundet en særskilt plikt til å sikre at også idrettslaget
behandler saken konfidensielt.
En dopingsak gjøres tilgjengelig for pressen på en egen, lukket nettside når en anmeldelse
foreligger. En rettskraftig dopingdom vil som hovedregel også bli offentliggjort på samme
måte.
4. Talsmann til media
Gjerdrum Idrettslags styreleder representerer idrettslaget i kontakten med media, kontakt med
sponsorer og andre samarbeidspartnere dersom en dopingsak rammer idrettslaget.
5. Ivaretakelse av utøveren
Det er viktig at utøveren ivaretas som menneske. Det er derfor viktig å søke evt. bistand fra
medisinsk/psykologisk støtteapparat. Det kan oppleves som en stor belastning å bli rammet av en
dopingsak, og det er det viktig å skille mellom person og handling.

