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1. Bakgrunn
Arbeidet mot doping er nedfelt i Norges Danseforbunds formål:
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.

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, UCWDC, WRRC og
WBTF

3.0 Modell for antidopingarbeidet i forbundet
Norges Danseforbund har definert antidopingarbeidet i 3 nivåer med ulike mål og
tiltak.

NIVÅ 1
Nivå 1 består av hovedstyret, seksjonsstyrer, administrasjon, landslagstrenere, Team
Captain, landslagsutøvere og andre toppidrettsutøvere som representerer Norge i
internasjonale mesterskap.

NIVÅ 2
Nivå 2 består av regionene i Norges Danseforbund
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NIVÅ 3
Nivå 3 består av grasrota i Norges Danseforbund med klubber og medlemmer.

4.0 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.
I Norges Danseforbund har Generalsekretær ansvar for oppfølging av
antidopingarbeidet i organisasjonen, med toppidrettsansvarlig som særskilt ansvarlig
for oppfølging av utøvere og trenere på forbundets landslag.










Mål og tiltak
Norges Danseforbund skal være sertifisert som Rent
Særforbund i løpet av 2016
Alle utøvere som representerer Norge i internasjonale
mesterskap skal gjennomgå «Ren Utøver» programmet.
1 landslagssamling pr. år pr. gren skal inneholde foredrag om
antidoping
Alle landslagstrenere skal gjennomgå «Ren Utøver»
programmet.
Utøver og landslagstreners kontrakter skal inneholde klausuler
om etiske retningslinjer og dopingbestemmelser.
Alle ansatte i administrasjonen og tillitsvalgte i hovedstyret og
grenstyrer skal gjennomgå «Ren Utøver» programmet.
Antidopingmodulene som er utarbeidet felles for hele norsk idrett
implementeres i Trenerutdanningen.
Alle deltakere på Trener 1 utdanningen skal gjennomføre «Ren
Utøver» programmet.
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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»
Plan rundt informasjonskampanje skal inn i
Kommunikasjonsplanen til Norges Danseforbund.
Informasjonsforedrag om antidoping er på programmet for
Ledersamling 201
2017, og vil bli et årlig tema på denne kongressen.
Antidoping Norges logo med link skal legges på de nye
hjemmesidene til Norges Danseforbund.

NIVÅ 3
På nivå 3 er Norges Danseforbunds ansvar knyttet til informasjon og oppfordring om
å gjennomføre aktiviteter for å styrke antidopingarbeidet i dansen.
Når regionsstyret er i kontakt med klubbene bør de informerer om antidopingarbeidet
og avklarte om klubbene er «Rent Idrettslag».
Mål og tiltak:
 Innen 2017 skal alle fire danseregioner i samarbeid med
Antidoping Norge ha avholdt informasjonsforedrag om doping på
regionssamling eller en større klubbsamling.
 Bidra til at minimum 3 idrettslag pr. region blir «Rent idrettslag»

5.0 Brudd på reglene
Ved brudd eller mistanke om brudd på bestemmelsene vil Norges
Danseforbund håndtere saken i henhold til forbundets beredskapsplan (direkte
link til beredskapsplan finner du her).
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