
BEREDSKAPSPLAN I DOPINGSAKER

Godkjent av FS 16.08.2013, oppdatert 2021 



Beredskapsplanen  for Volleyballforbundet i dopingsaker skal være et 

verktøy og en plan som trer i kraft ved en dopingsak hos en utøver i 

volleyball/ sandvolleyball som er medlem av en klubb i NVBF. 

Det er NVBF som eier og oppdaterer beredskapsplanen. Planen utarbeides 

og ferdigstilles av administrasjonen og GS legger frem planen for styret til 

orientering/godkjenning. Store prinsipielle endringer og oppdateringer på 

planen i etterkant skal styret gi sin tilslutning til. 

Beredskapsplanen skal distribueres til alle landslagstrenere, medisinsk 

støtteapparat og administrasjonen, og benyttes som verktøy og 

hjelpemiddel ved dopingsaker. Trenerne skal informere sine utøvere om 

beredskaps-planen, i tillegg til at landslagsutøverne skal gjennomføre e-

læringsprogrammet Ren Utøver/Play Clean

Innledning 



Noen kritiske prinsipper

Konfidensialitet inntil påtalenemndene har påtalebegjært (anmeldt 

saken) – såfremt ikke utøver selv har sagt noe. Dersom saken er lekket 

ut må utøver kontaktes slik at handlinger er gjort med utøvers 

forståelse.

Varsling:

Antidoping Norge varsler følgende ved positiv prøve jf. krav i 

internasjonalt regelverk: 

- Utøver

- SF (Nasjonalt særforbund -NVBF)

- IF (Internasjonalt forbund- FIVB)

- WADA (The World Anti-Doping Agency) 

NB: Dersom det er en topputøver, varsles også NIF



Noen kritiske prinsipper

Media:

▪ Påtalenemnden i ADN sender ut en anonymisert kunngjøring til 

pressen ca. to uker etter at det er begjært påtale. Vanligvis gis disse 

opplysningene: Kjønn, alder, idrett, forbudt stoff og dopingklasse, 

måned dopingkontrollen ble gjennomført, i eller utenfor 

konkurranse og Påtalenemndens påstand. Dersom utøver er definert 

som topputøver kan navnet oppgis. 

▪ Dersom det er en utøver på lavere nivå kan Påtalenemnden vurdere å 

gi ut ytterligere opplysninger på henvendelse fra media – men med 

tydelig henvisning til pressens «vær varsom»-plakat.

▪ 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.



https://www.antidoping.no/kontroll/dopingsak

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/j

uridiske-dokumenter/antidopingregelverk.pdf



Regelverk og informasjon
NIFs lov: (Tema Juss Nifs lov), se kap. 12

https://www.idrettsforbundet.no/tema/antidoping/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/antidoping/

World Anti-Doping Code:

World Anti-Doping Code | Antidoping Norge

Dopinglisten:

https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten

Straffeloven:

https://www.antidoping.no/regler/straffeloven

FIVB Medical Regulations:

file:///C:/Users/US-EVLI/Downloads/FIVB%20Medical%20Anti-

Doping%20Regulations_2021_Final.pdf

Antidoping Norge:

Utøverguiden

https://www.antidoping.no/regler/ut%C3%B8verguiden

https://www.idrettsforbundet.no/tema/antidoping/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/antidoping/
https://www.antidoping.no/regler/world-anti-doping-code
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten
https://www.antidoping.no/regler/straffeloven
file:///C:/Users/US-EVLI/Downloads/FIVB Medical Anti-Doping Regulations_2021_Final.pdf
https://www.antidoping.no/regler/ut%C3%B8verguiden


Scenario 1 potensielt brudd



Scenario 2 Hvordan håndtere tips



Scenario 3 Hvordan håndtere tips



Kontaktperson ved dopingsak i NVBF

Forbund Funksjon Navn Mobil E-post

NVBF President Eirik Sørdahl 915 15 130 eirik@sordahl.no

NVBF Generalsekretær Kristian Gjerstadberget 959 70 197 kristian.gjerstadberget@volleyball.no

NVBF Sportssjef Matt van Wezel +47 980 24 699 mattvan.wezel@volleyball.no

NVBF Lege Roald Bahr 915 89 912 roald@nih.no

NVBF Web-infoansvarlig Stian Brevik 934 39 740 stian.brevik@volleyball.no

ADNO Daglig leder Anders Solheim 419 00 309 anders.solheim@antidoping.no

ADNO Kommunikasjonsleder Halvor H. Byfuglien 419 00 306 halvor.byfuglien@antidoping.no

NIF/OLT* Toppidrettsjef Tore Øvrebø 419 00 364 tore.ovrebo@olympiatoppen.no

NIF/OLT* Generalsekretær Nils Einar Aas 950 65 140 nilseinar.aas@idrettsforbundet.no

FIVB* General Director Carlos Luiz Martins 41213453535 carlos.martins@fivb.org

Klubb** Klubbleder Utøvers klubb

* Ved dopingsak på norsk kontraktsutøver i internasjonale konkurranser

** ved dopingsak på norsk utøver i nasjonale konkurranser, vurderes ved int. konkurranser

mailto:Kristian.gjerstadberget@volleyball.no
mailto:Carlos.martins@fivb.org

