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Norges Cykleforbund 
SØKNAD 

Re-sertifisering som Rent Særforbund 
 

Det skal fremlegges en ny/oppdatert handlingsplan for det forebyggende antidopingarbeidet i 
forbundet for de neste to årene. Denne skal inneholde: 

• En kort vurdering av risikofaktorer for brudd på dopingbestemmelsene i deres 
idrett(er)/grener 

• En målsetning for det forebyggende antidopingarbeidet 
• Definerte innsatsområder/målgrupper med konkrete og målbare tiltak 

En kort rapport som beskriver hvordan handlingsplanen har blitt fulgt opp de to foregående 
årene skal vedlegges søknaden som separat dokument. 

Søknadsforside og ny handlingsplan oversendes som ett samlet pdf-dokument. 

 

Ny Frist: 14. november 2019 for innsending av sertifiseringssøknad med tilhørende 
dokumentasjon 

Sendes til: Linda.olsen@antidoping.no 
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Rent særforbund – Norges Cykleforbund (NCF) 
Handlingsplan 2020 – 2022 

 
Antidopingansvarlig: 
Eystein Thue Stokstad, generalsekretær NCF 
 
Arbeidsgruppe: 
Eystein Thue Stokstad, generalsekretær NCF 
Jan-Oddvar Sørnes, president NCF 
Hans Falk, sportsjef NCF 
Thomas Dahlsrud, sportskoordinator NCF 
Eddy Knudsen Storsæter, landslagssjef terreng (rundbane, maraton, utfor) og BMX  
Cato Karbøl, arrangementsansvarlig NCF 
 
Overordnet mål med antidopingarbeidet: 
NCFs verdier fra Sykkelpolitisk dokument  2016 – 2020, som fortsetter inn i det nye strategidokumentet «Sykling 
vil» (2020-22). «NCF har en policy om nulltoleranse når det gjelder blant annet doping, narkotika, økonomisk 
mislighold/bedrageri, seksuelle overgrep og mobbing. Personer som skal arbeide i og ha verv/oppgaver i landslag 
(utøvere og ledere) og støtteapparat, vil i tillegg til faglige og sportslige kvalifikasjoner bli vurdert i forhold til 
denne policyen.» 
 
MÅL:  Norges Cykleforbund skal fremme en dopingfri idrett igjennom konkrete og forebyggende tiltak i hele 
organisasjonen. 
 
Risikovurdering 
 

 
  
 
NCF mener at risikoen for doping øker i takt med muligheten for erververvelse av berømmelese og økonomisk 
gevinst. Dette gjenspeiles i tabellen over. Vi mener også at risikoen ved «ubevisst» doping kan være latent hos 
leger som ikke er tilknyttet landslag.  
 
  



 
 

 

Fokusområder og risiko 2020-22 
 
NCF ønsker å videreføre fokuset i alle organisasjonsledd, for å opprettholde kultur og bevissthet rundt antidoping 
arbeidet. Vi har analysert risikoen for dopingproblematikk som størst i kategoriene «Elite profesjonell» og at 
utøvere kan motta ufrivillig doping gjennom feilmedisinering.  
 
For å aktivt jobbe mot elite profesjonell starter jobben prevantivt i de lavere klassene. I det utøveren tar steget 
over i et profesjonelt lag er kontakten med landslaget langt mindre. NCF rådgir også utøvere før de går inn i 
profesjonelle lag. NCF mener også at utøverne er bedre rustet til å motstå et evt. dopingpress med det 
holdningsskapende arbeidet som utøveren under flere år har gjennomgått på vei mot en internasjonal karriere.  
 
NCF mener leger ikke knyttet til idrettsmiljø, ikke alltid kjenner til dopingreglementet. Dette understreker 
viktigheten av at utøverne har gjennomført «Ren utøver», slik at de vet at de sitter med ansvaret i forhold til 
medisinering. NCF gir råd til alle som kontakter oss etter gjeldene rettningslinjer fra ADN og WADA.  
 
Tillitsvalgte og ansatte 
 
Definisjon: 
Med ansatte menes administrasjon med ansettelse lenger enn 1 år. Med tillitsvalgte menes styret i NCF og 
tingvalgte grenutvalg. 
 
Mål: 
Alle tillitsvalgte og ansatte i NCF skal ha gjennomgått «Ren utøver». 
 
Tiltak: 

Sportskoodinator sjekker at alle tillitsvalgte og ansatte har gjennomført «Ren utøver». Resertifisering 
hvert 3 år. 

 
Landslagsutøvere og deres støttepersonell 
 
Definisjoner: 
Med støttepersonell menes støtteapparat til landslaget (landslagsleder, fysioterapeut, lege, massør, mekaniker, 
landslagstrener og kokk). 
Med landslagsutøvere menes: Ungdom (ungdoms OL/EYOF hvis det intreffer), Junior, U23 og Elite. 
 
Mål: 
Landslagsutøvere og deres støttepersonell skal være «Ren utøver» eller ha gjennomgått UCI sitt 
antidopingprogram (ADEL / True Champion). 
 
Tiltak: 

Sportsjefen lager skriftlig kontrakt med støttepersonell som ikke er medlem i klubb om at de underlegger 
seg NIF/NCFs lov og plikter seg til å ta ren utøver / UCI sitt antidopingprogram (ADEL / True Champion). 
 
Sportssjefen har ansvar for at alle landslagssamlinger har minst et seminar eller informasjon relatert til 
antidoping arbeid. 

 
Sportssjefen kontrollerer at alle landslagsutøvere og støttepersonell har tatt «Ren utøver» / resertifisering 
hvert tredje år. 

 
  



 
 

 

Trenere 
 
Mål: 
Alle som gjennomgår NCF sin trenerutdanning på Trener 2 nivå skal gjennomføre «Ren utøver». NCFs instruktører 
på trenerkurs for alle nivåer skal ha gjennomgått «Ren utøver». 
 
Tiltak: 

Utdanningsansvarlig er ansvarlig for at «Ren utøver» gjennomføres for å få godkjent Trener 2 kurs. 
 
Utdanningsansvarlig er ansvarlig for at alle instruktører gjennomfører «Ren utøver» for å få være 
instruktør på et kurs. 

 
Klubber, regioner og team 
 
Definisjon: 
Med team menes UCI registrerte lag. 
  
Mål: 
Alle regionsamlinger i NCFs regi skal ha et seminar/aktivitet relatert til antidopingarbeidet. Alle i støtteapparat og 
utøvere tilknyttet UCI registrerte team skal gjennomgå «Ren utøver». 
 
Tiltak: 

Websideansvarlig oppfordrer alle klubber å gjennomføre «Rent Idrettslag» gjennom å sende mail til 
klubber og regioner årlig. 
 
Websideansvarlig sørger for at det finnes oppdatert informasjon om antidoping på sykling.no. 

 
Sportskoordinator følger opp at alle i støtteapparat og utøvere tilknyttet UCI registrerte team skal 
gjennomgå «Ren utøver». 
 
Ansvarlig for regionsamlingene sørger for at regionene blir informert om kravene til regionsamlingene. 

 
Arrangementer 
 
Definisjon: 
Med arrangementer menes terminfestede sykkelkonkurranser. 
 
Mål: 
Alle sykkelritt skal være underlagt antidopingbestemmelsene. 
 
Tiltak: 

Arrangementsansvarlig følger opp at alle Norges Cup, ranking ritt og nasjonale mesterskap arrangeres i 
tråd med NCFs lover/regler. 

  
Arrangementsansvarlig følger opp at det ved arrangørseminar i NCF regi blir gitt informasjon relatert til 
antidopingarbeidet. 

 
Arrangementsansvarlig følger opp at alle sykkelritt registreres i terminlisten. 

 
Arrangementsansvarlig legger inn informasjon om antidoping i «Arrangørmanualen» (ny manual klar vår 
2020). 
 



 
 

 

Lisensansvarlig jobber aktivt for å sikre distribusjon og tydeliggjøring av doping relatert informasjon ved salg av 
engangslisenser. NCF skal innføre følgende tiltak for å oppnå en bedre informasjonsflyt; 
  

1. Opprette salg av engangslisens direkte på NCF sine egne sider der vi ivaretar informasjons plikten, 
ved at kjøper må samtykke. Estimert klart 2. halvår 2020 

2. NCF skal Informere de store rittene om denne endringen, og påpeke at de må sikre lik 
informasjon i deres salgskanaler, hvis vi skal la de fortsette å selge lisenser på vegne av NCF. Ved 
gjentagende unnvikelse vil NCF vurdere å overta engangslisens salget i sin helhet. Estimert 
tidslinje (innen 2020) 

3. Ved handlingsplan slutt, vil vi evaluere denne ordningen, og følge opp måloppnåelse i samråd 
med ADN. 
 

Lisensansvarlig oppfordrer utøvere med helårslisens til å ta «Ren utøver». Sender mail til alle som har løst 
lisens en gang i året. 
 
Arrangør- og kommissærkursansvarlig legger inn i informasjon om antidoping i arrangørkurs og 
kommissærkurs. 

 
Masters 
 
Mål: 
Alle som kjører Nordisk mesterskap, EM og VM som mastersyklist skal gjennomføre «Ren utøver». 
 
Tiltak: 

Masterutvalget følger opp at alle utøverne gjennomfører dette. 
 
Informasjon 
 
Mål: 
Lett tilgjengelig informasjon om antidoping for alle funksjoner tilknyttet NCF. 
 
Tiltak: 

Webansvarlig legger ut og oppdaterer informasjon på sykling.no. 
 NCF er i prosess med utarbeidelse av nye nettsider. Klart våren 2020.  
  
 
Beredskapsplan 
 
Direkte kontakt med utøveren 
Når Norges Cykleforbund får kjennskap til en dopingsak, skal generalsekretær eller sportsjef ta direkte kontakt 
med den utøveren det gjelder. 
 
Konfidensialitet 
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. NCF må passe på at informasjon 
i slike saker holdes innenfor styret og administrasjonen. 
 
Dialogen med særforbundet 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. 
 



 
 

 

Norges Cykleforbund 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 må i tilfelle gis 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 opp til Norges Cykleforbund etter en konkret vurdering å avgjøre om det i denne sammenheng er 
formålstjenelig å varsle idrettslaget. 
 
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. 
Norges Cykleforbund og eventuelt idrettslaget må derfor håndtere informasjonen slik at den ikke under noen 
omstendighet kan komme til skade for uskyldige utøvere. 
 
Det er Norges Cykleforbunds 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. 
 
Utnevnelse av en person som snakker til media 
Dopingsaker skaper stor interesse fra media. Norges Cykleforbunds generalsekretær eller sportsjef er den som 
representerer NCF i kontakten med media. Generalsekretær har også ansvar for kontakt med sponsorer og andre 
samarbeidspartnere dersom en dopingsak rammer sykkelsporten. 
 
Ivaretakelse av utøveren 
Det er viktig at utøveren ivaretas som menneske. Etter vurdering kan NCF benytte medisinsk 
støtteapparat/psykologisk bistand. Det kan oppleves som en stor belastning og rammes av en dopingsak. Både for 
Norges Cykleforbund og idrettslaget er det viktig å trekke et skille mellom person og handling. 




