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1.Innledning
Norges Danseforbunds formål er å fremme norsk danseidrett, arbeide for dens utvikling og
utbredelse i topp og bredde, påse at den drives sunt og rasjonelt, og representere idretten
internasjonalt.
Norges Danseforbund har en tydelig holdning mot doping som skal reflekteres i hele
organisasjonen.
Handlingsplanen er ment å dekke antidopingarbeidet på alle nivåer i organisasjonen. Tiltakene skal
være forebyggende og legge grunnlag for utvikling av de etiske og moralske prinsippene dansen skal
leve etter.
Danseidretten har hatt få dopingtilfeller internasjonalt. Norsk dans har aldri vært involvert i dopingsak,
og ND vurderer risikoen for at det vil komme noen, for relativt lav.
Det finnes allikevel noen risikofaktorer som kan øke faren for doping innen dans:
-

Forurensning av kosttilskudd eller medikamenter
Ubevissthet i mindre organiserte/urbane miljøer eller nye medlemmer
Utenlandske trenere/treningsmiljøer som kan ha påvirkningskraft på utøvere

Det er derfor viktig at Norges Danseforbund jobber aktivt mot å øke kunnskapen og bevisstheten rundt
dette med doping i alle organisasjonsledd.
Det vil være et spesielt fokus på anti-doping arbeidet mot vårt urbane miljø på veien mot OL 2024.
Konkrete tiltak rettet mot risikofaktorene er definert under punkt 5.0.

2.0 Rammevilkår for antidopingarbeidet
Rammevilkår for antidoping arbeidet er gitt gjennom nasjonale og internasjonale organisasjoner og
regler. Norges Danseforbund forholder seg til følgende:
•
•
•
•
•
•

World Anti-Doping Agency’s regelverk
Antidoping Norge
Norges Idrettsforbunds lov, kapittel 12 – Bestemmelser om doping
Internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert; Europarådets antidopingkonvensjon og
UNESCOs antidopingkonvensjon
Norges Danseforbunds lov
Regelverk fra våre internasjonale forbund WDSF, IDO, WRRC og WBTF

3.0 Modell for antidopingarbeidet i forbundet
Norges Danseforbund har definert antidopingarbeidet i 2 nivåer med ulike mål og tiltak.
NIVÅ 1
Nivå 1 består av hovedstyret, seksjonsstyrer, administrasjon, landslagstrenere, Team Captains,
landslagsutøvere og andre toppidrettsutøvere som representerer Norge i internasjonale mesterskap.
NIVÅ 2
Nivå 2 består av grasrota i Norges Danseforbund med klubber og medlemmer.

4.0 Samarbeidspartnere
Norges Danseforbund inngår kun samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører som er underlagt
antidopingbestemmelsene og WADC (World Anti Doping Code). Eventuelle samarbeid med andre
aktører utover dette skal godkjennes av ADNO.

3

NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

5.0 Mål og tiltak for ulike nivåer i forbundet
NIVÅ 1
På nivå 1 har forbundet et utvidet ansvar for antidopingarbeidet. Norges Danseforbund skal arbeide
aktivt med informasjon, opplæring og kontrakter som dekker tiltak og virkemidler for å fremme
antidopingarbeidet i idretten.
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

Mål og tiltak
Norges Danseforbund skal være sertifisert som Rent Særforbund.
Alle utøvere som representerer Norge i internasjonale mesterskap skal
gjennomgå «Ren Utøver» programmet.
Alle uttaksbrev og kontrakt maler samt forbundets dokumenter skal revideres
for å sikre informasjon om anti-doping er oppdatert.
For de grener som har landslag skal det avholdes min. 1 landslagssamling per
år som inneholder foredrag om antidoping
Alle trenere, reiseledere og «Team Captains» som følger
landslaget/representasjonsutøvere skal gjennomgå «Ren Utøver» programmet.
Alle utøvere, trenere og støtteapparat skal være underlagt
antidopingbestemmelsene via medlemskap i klubb eller gjennom
avtale/kontrakt. Dette gjelder utelukkende landslagsaktivitet og internasjonal
deltagelse.
Alle ansatte i administrasjonen og tillitsvalgte i hovedstyret og grenstyrer skal
gjennomgå «Ren Utøver» programmet.
Alle deltakere på Trener 1 utdanningen skal gjennomføre «Ren Utøver»
programmet.
Norges Danseforbund via administrasjonen skal hvert annet år ta initiativ til
dialog med ADNO for oppfølging av forbundets handlingsplan.
Deltakere i samtlige arrangement i regi av Norges Danseforbund skal ha
gyldig medlemskap i en tilknyttet klubb. Dette gjelder alle utøvere, trenere,
dommere, tillitsvalgte og andre involverte.

NIVÅ 2
På nivå 2 er Norges Danseforbunds ansvar knyttet til informasjon om antidopingarbeidet, samt
tilretteleggelse for at klubber kan ta i bruk de verktøy som finnes for å sette antidopingarbeid på
dagsorden.

§
§
§
§
§

Mål og tiltak:
Alle danseklubber som har utøvere på landslaget bør være «Rent idrettslag»
Arrangører av internasjonale dansekonkurranser skal være «Rent idrettslag»
Informasjonsskriv til klubb, hvem er underlagt antidoping bestemmelsene og
hva betyr dette for det enkelte medlem.
Informasjonsforedrag om antidoping er på programmet for forbundets
ledersamlinger og andre aktuelle arrangement annet hvert år.
Antidoping Norges logo med link skal legges på hjemmesidene til Norges
Danseforbund.

6.0 Brudd på reglene
Ved brudd eller mistanke om brudd på bestemmelsene vil Norges Danseforbund håndtere
saken i henhold til forbundets beredskapsplan.
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