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Beredskapsplan
Beredskapsplanen skal være et verktøy og en plan for
NSBF, som trer i kraft dersom en utøver som er medlem
i et idrettslag eller utøver som representerer norsk
softball eller baseball har brutt dopingbestemmelsene,
samt håndtering ved eventuelle tips eller mistanke om
potensielt dopingbruk
NSBF eier og oppdaterer beredskapsplanen.
Beredskapsplanen sendes til Antidoping Norge (ADNO)
annet hvert år i forbindelse med søknad om
resertifisering som Rent Særforbund.
Beredskapsplanen skal være godt kjent i NSBF sin
administrasjon og styre, og skal formidles til
landslagsledelse, medisinsk støttepersonell og
trenere/lagledere som NSBF engasjerer ved
internasjonale mesterskap.
Håndtering av dopingsak i NSBF
Håndteringen av en dopingsak i NSBF skal ledes av
generalsekretær (GS), som skal lede prosessen ut fra de
nedenfor nevnte prinsipper for håndtering av
dopingsaker. GS kan få støtte i håndteringen av
President, og via NSBF sin kontakt med Antidoping
Norge. GS har også ansvar for den eventuelle eksterne
kommunikasjonen i saken.
Det er flere forhold som kan utløse iverksetting av
beredskapsplanen; det kan eksempelvis være avlegging

av positiv prøve, tips, rykter og mistanker om
dopingbruk, eller uklare forhold knyttet til kosttilskudd
eller behandlingsmetoder.
Dersom forhold som utløser beredskapsplanen gjelder
utøver hvis aktivitet utelukkende er knyttet til klubb og
ikke landslagsmiljø eller akademi, skal undernevnte
rutiner skje i dialog med det aktuelle organisasjonsledds
antidoping ansvarlig, eller den respektive klubbledelse
(klubbleder eller daglig leder). GS tar kontakt og avtaler
ansvar for videre oppfølging av saken.
Prinsippet om å ta avstand fra handling og ta vare på
mennesket skal gjelde – det kan være relevant å
involvere medisinsk personell dersom utøver trenger
dette.
Konfidensialitet
Saksforhold skal behandles konfidensielt inntil det er
begjært påtale (anmeldelse) – og såfremt utøver ikke selv
har kommentert saken offentlig. Dette innebærer at
saken ikke skal kommenteres før den er offentliggjort,
og at saken ikke skal deles med flere enn helt nødvendig
internt i NSBF. GS innkaller de som vet om forholdet til
et møte, for å sikre at saken ikke kommenteres eller
lekkes ut til flere. Dersom GS trenger bistand fra noen
som ikke kjenner til saken, kan saken diskuteres med
forbundets president eller i dialog med kontaktperson i
Antidoping Norge. Dersom saken er lekket ut må utøver

kontaktes slik at handlinger gjøres med utøvers
forståelse.
Varsling
Antidoping Norge varsler følgende ved et mulig brudd
på dopingbestemmelsene jf. krav i internasjonalt
regelverk:
➢ Utøver
➢ Særforbund (NSBF) v/GS
➢ Internasjonalt forbund (WBSC)
➢ WADA (The World Anti-Doping Agency)
Utøver og klubb
Antidoping Norge tilskriver utøver, og ønsker alltid å
snakke med utøver. Antidopingansvarlig i NSBF skal
vurdere å ta ansvaret for kontakt og gjennomføre
samtaler med utøver, dersom utøver ikke har annet
støtteapparat rundt seg. Kontakt med utøver
gjennomføres for å klargjøre hva utøver tenker/føler om
saken, og for å vurdere hvordan NSBF best kan bistå
både utøver og klubb. Eventuell kontakt med klubb må
skje med utøvers samtykke dersom slik kontakt skal skje
før det foreligger en påtalebegjæring.
Det er ikke alltid klubben vet noe i dopingsaker da de
ikke får informasjon fra ADNO, såfremt ikke utøver selv
har informert klubben. Klubbleder må håndtere saken
overfor utøver og klubbkamerater og kan trenge støtte i
saken. Ofte kan rykter som gjør at saken blir kjent i
klubben. NSBF sin antidopingansvarlig skal bistå og

veilede leder dersom dette er aktuelt, etter samtykke
med utøver eller eventuelt om sak er lekket eller på
annen måte er kjent i klubben. Veiledningen skal ta
utgangspunkt i å gjøre leder/klubb kjent med NSBF sin
beredskapsplan, og skal først og fremst informere om
viktigheten av konfidensialitet, og hvordan man skal
ivareta utøver.
Dersom en utøver blir dømt, og dersom straff gjør det
nødvendig, skal antidopingansvarlig kontakte klubb for
å informere om at utøver eksempelvis ikke lenger skal få
delta på organiserte treninger, eller i konkurranser.
Media
Påtalenemnden i Antidoping Norge sender ut en
anonymisert kunngjøring til pressen ca. to uker etter at
det er begjært påtale. 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.
Eventuelle uttalelser i media fra NSBF om dopingsaker,
skal kun gis av president eller generalsekretær. Denne
kommunikasjon skal først og fremst formidle forbundets
verdisyn og antidoping holdninger, og eventuelt
bekrefte forholdet og vise til den informasjon
Antidoping Norge/NIF har gjort kjent.

Læring/utvikling
NSBF sin antidoping policy, handlings- og
beredskapsplan skal oppdateres annet hvert år i
forbindelse med søknad om resertifisering som Rent
Særforbund. Dersom forbundet må iverksettes tiltak
og/eller gjennomføre beredskapsprosesser i en eventuell
dopingsak, skal prosess evalueres i etterkant, slik at
tilegnede erfaringer og kompetanse kan bidra til å
utvikle og forbedre beredskapsplanen og
antidopingarbeidet i NSBF.

