
NYTT ANTIDOPINGREGELVERK  

NIF er tilsluttet World Anti-Doping Code (WADC), og er en «Signatory» til WADC.  NIF har 

ansvar for at aktivitet under NIF gjennomføres i samsvar med WADC. Dopingbestemmelsene 

i NIFs lov kapittel 12 er basert på WADC. WADA har vedtatt endringer i WADC som skal tre i 

kraft 1. januar 2021. Disse må innarbeides i NIFs antidopingregelverk, som i dag fremgår av 

NIFs lov kapittel 12. Ettersom bestemmelsene i kapittel 12 skal revideres som følge av 

endringer i WADC, ønsker Idrettsstyret samtidig å benytte anledningen til å implementere 

WADC på en ny måte i NIFs regelverk.  

Slik NIF har implementert WADC i dag, er det kun deler av WADC som er inntatt i kapittel 12. 

Kun straffebud, sanksjoner og saksbehandlingsregler er inntatt, og for øvrig henvises det til 

WADC. Dette ble gjort i 2003 fordi man ønsket at kapittel 11 (de alminnelige 

straffebestemmelsene) og kapittel 12 (dopingbestemmelsene) skulle ha en tilnærmet lik 

oppbygging og lovspråk. Idrettsstyret ønsker at regelverket nå i stedet skal baseres på en 

lovnorm som er utarbeidet av WADA. Den lovnormen fra WADA som er aktuell for NIF er 

«Model Rules for National Anti-Doping Organisations» (heretter kalt «Model Rules). I 

motsetning til gjeldende kapittel 12 i NIFs lov, er Model Rules et mer uttømmende 

antidopingregelverk som både sikrer at WADC er implementert på en korrekt måte i NIFs 

regelverk og som inneholder de supplerende reglene som WADA anbefaler at NIF tar med i 

regelverket. Antidopingregelverket vil, etter en slik endring, være samlet ett sted, være mer 

uttømmende og helhetlig, og inneholde det som er bestemmende for utøvernes rettigheter 

og plikter på antidopingområdet. 

Model Rules inneholder i all hovedsak bestemmelser som er hentet direkte fra WADC, og som 

derfor er bindende og som NIF ikke kan gjøre endringer i. Noen steder gir imidlertid Model 

Rules en mulighet for NIF til å velge ulike alternativer, f.eks. til å beslutte hvilke organer som 

skal utføre ulike oppgaver. Disse spørsmålene/problemstillingene er gjenstand for høring og 

fremgår av høringsnotatet. Spørsmålene skal besvares ved bruk av et eget skjema.  

Utkastet til regelverk følger i eget dokument. Utkastet er en oversettelse av Model Rules fra 

engelsk til norsk. Den engelske versjonen fremgår av WADAs hjemmeside her. Mange av 

bestemmelsene i regelverket er hentet fra WADC. Disse er markert i gult. NIF kan ikke endre 

det materielle innholdet i disse bestemmelsene, men Idrettsstyret mottar gjerne ev. språklige 

innspill til oversettelsen også av bestemmelsene som er markert i gult. De delene som ikke er 

skravert i gult kan det gjøres også materielle endringer i så framt disse ligger innenfor rammen 

av det WADAs regelverk gir anledning til.  

Det regelverket som skal vedtas av Idrettsstyret gis med hjemmel i NIFs lov § 1-5 (2). 

Endringene er midlertidige og gjelder inntil neste ordinære idrettsting.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97ZtOYtJxYZAFLt8Ci8CDLhsJUNk4xMjdKM0VMQThLOU41Mk8xMEdOSVgzTS4u
https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/2021-model-rules-for-national-anti-doping-organizations

