
ANTI
DOPING
SEMINAR
Hvordan sikre nulltoleranse for doping  
i internasjonale mesterskap i Norge?
    
PROGRAM

Norge er vertskap for store internasjonale konkurranser. Ungdoms-OL,  
VM i skiskyting, X-Games og EM i vektløfting er slike eksempler.  
Nylig bidro X-Games i Oslo og spørsmålet om proffboksing  
til debatt om dopingbestemmelsene i internasjonale konkurranser  
i Norge. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å sette fokus på  
internasjonale arrangementer og anvendelse av dopingbestemmelsene.
Hvilke forpliktelser har stat, kommune, allmennkringkastere, utøvere 
og ikke minst antidopingorganisasjonene?
 

22. april kl. 09.00-12.00
Ullevaal Stadion, UBC konferansesenter, Colosseum

Ordstyrer: Erik Wold

 
09:00  
Velkommen ved Antidoping Norge og  
Norges idrettsforbund 

09:05  
Kulturminister Linda Hofstad Helleland 
Internasjonale konkurranser - hvilke forventninger 
har staten til antidopingarbeidet og arrangørene?
 
09:15  
Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i  
Norges idrettsforbund
Hvilke forventninger stiller idretten til egne  
organisasjonsledd, støtteapparat og utøvere 
med bakgrunn i idrettens systemer, roller og 
ansvar i antidopingarbeidet?
 
9:25  
Britha Røkenes, avdelingsleder for kontroll og 
påtale i Antidoping Norge
Hvem omfattes av dopingbestemmelsene og 
hva gjelder særskilt for konkurranser?

09:35  
Mads Kaggestad, TV2
Idrettsunderholdning - hva vil seerne ha og hva 
vil en allmennkringkaster gi?
 
09:50-10:10  
Pause
 
10:10  
Bjørn Sætre, generalsekretær i  
Norges Cykleforbund
Internasjonale sykkelritt i Norge:  
Hvem arrangerer og hvilke regler gjelder før  
og under arrangementene?

10:20  
David Howman, generaldirektør i  
World Anti-Doping Agency (WADA)
Hva gjør antidopingmyndighetene med  
profesjonelle ligaer og private arrangører? 
 
10:40  
Thorhild Widvey, Europas representant i  
WADAs Executive Committee
Hva kreves av WADA for å komme nærmere 
målet om en ren idrett?

11:00  
Arrangementsdebatt 

– Anders Solheim, daglig leder 
 Antidoping Norge

–  David Howman, generaldirektør 
 WADA

–  Erik Røste, president 
 Norges Skiforbund

–  Henning Andersen, daglig leder  
 SAHR Productions AS

–  John Christian Elden, styreleder 
 First Lady Promotion AS

–  Knut-Eirik Dybdal, daglig leder  
 Arctic Race of Norway

–  Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident 
 Norges idrettsforbund

–  Ola Keul, president 
 Norges Snowboardforbund

–  Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur,  
 idrett og frivillighet i Oslo

–  Øystein Sundelin (H), bystyremedlem i Oslo

11:50  
Avslutning


