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Påtalenemnda i Antidoping Norge vedtok 25. mars 2021 suspensjon av A 

født **.** 1980, jf. NIFs lov § 12-16 første ledd. Saken gjelder overtredelse av NIFs lov § 12-3 

første ledd bokstav a) og b). Vedtaket lyder slik:  

 

«A f. **.**.1980 suspenderes i 2 – to – måneder frem til og med 25.05.2021, eller til 

tidspunkt for domsavsigelse dersom dette tidspunktet kommer før.» 

 

Sakens bakgrunn: 

A avla positiv prøve 8. desember 2020 på ** [sted]. Prøven ble avgitt utenfor konkurranse. I 

henhold til analyserapport fra Norges laboratorium for dopinganalyse 26. januar 2021 inneholdt 

prøven anabole androgene steroider (dopinggruppe S1.1). Dette ble påvist gjennom en IRMS 

analyse. 

 

A er medlem av ** **[idrettslag] og ** **[idrettslag], som er tilsluttet ** ** [særforbund] og ** 

Idrettskrets. Utøver er tidligere norgesmester i ** [aktivitet], og har deltatt internasjonalt. Det 

fremgår av påtalebegjæringen at utøver avla positiv prøve under VM i ** [aktivitet], og ble som 

følge av det utelukket i en periode på fire år fra 5. november 2016 til og med 4. november 2020. 

Som en følge av at han brøt ilagt utelukkelse er han ilagt ytterligere ett år utelukkelse til og med 

8. november 2021. 

 

Utøver har i samtale med Antidoping Norge (ADNO) 4. februar 2021 opplyst at han har gått 

sammenhengende på testosteronpreparater siden våren 2009. Han var utsatt for en skredulykke i 

2008 hvor han pådro seg kraniebrudd og hjerneblødning med påfølgende hypofysesvikt. Etter 

undersøkelsene viste det seg at han ikke hadde egenproduksjon av testosteron. A 

 har ikke søkt ADNO om et medisinsk fritak.  

 

Utøver har ikke samtykket til frivillig suspensjon. 

 

Utøver har 30. mars 2021 anket vedtaket om suspensjon, og i korte trekk anført: 

 

Testresultatet skyldes bruk av behovsprøvd medikament på resept fra lege. Nevnte ulykke i 2008 

medførte en hypofysesvikt, og dermed ingen egen produksjon av FSH/LH som igjen fører til at 

egen produksjon av kjønnshormoner opphører. Utøver ble svært dårlig før dette ble oppdaget, og 

han fikk diagnosen hypogonadisme i juni 2009. Endokrinologene prøvde ulike medikamenter, og 

etter en «berg-og-dalbane» helsemessig endte han opp med injeksjoner av Nebido/Testoviron, og 

antiøstrogen i form av Aromasin for å begrense bivirkninger.  
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Utøver legger seg langflat for å ikke har skaffet dokumentasjon på medisinsk fritak, men han 

skriver at han skal fremskaffe dette så snart han kommer på land fra oppdrag på Jan Mayen, 

ultimo april om alt går etter planen. Han ber derfor om bedre tid til å sende inn nødvendig 

dokumentasjon. 

 

Påtalenemnden i ADNO v/advokat Niels Kiær har i korte trekk anført:  

 

Utøver avla positiv prøve den 8. desember 2020, og saken skal således behandles etter NIFs lov 

slik den gjaldt på tidspunkt for positiv prøve, jf. NIFs antidopingregelverk art. 24.7.2. 

 

Det foreligger en overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), jf. World Anti-Doping 

Code (WADC) art. 2.1 og 2.1, som definerer tilstedeværelse og bruk av et forbudt stoff som et 

regelbrudd. 

 

Anabole androgene steroider anses ikke som et særskilt stoff og det skal ved forsettlig 

overtredelse idømmes fire års utelukkelse ved positiv prøve, jf. NIFs lov § 12-8 (4) bokstav a), jf. 

WADC art. 10.2.1.1. Utøver må eventuelt bevise manglende skyld.   

 

Ved positiv prøve for annet enn særskilt stoff eller bruk av forbudt metode skal utøver 

suspenderes så snart innledende saksbehandling i henhold til NIFs lov § 12-20 er gjennomført. 

Suspensjonen kan besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstiden må 

ikke overstige den tid utøver antas å ville bli utelukket ved endelig dom, jf. NIFs lov § 12-16 (1). 

 

Antidoping Norge har fullført den innledende saksbehandlingen, og suspensjon skal således 

gjennomføres. Når etterforskningen er fullført vil påtalebegjæring bli inngitt. 

 

Antidoping Norge har nedlagt slik påstand:  

 

«Anken forkastes».  

 

Domsutvalget bemerker: 

 

Domsutvalget finner sakens faktiske side tilfredsstillende opplyst ved det skriftlige materialet 

som foreligger.  

 

Det er på det rene at utøver avga positiv dopingprøve på anabole androgene steroider den 8. 

desember 2020. I et slikt tilfelle kan ADN beslutte suspensjon etter NIFs lov § l2-16 første ledd 

som lyder slik: 
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“Ved positiv prøve for annet enn særskilt stoff eller bruk av forbudt metode, skal utøver eller person 

suspenderes så snart innledende saksbehandling iht. § 12-20 er gjennomført. Suspensjon kan besluttes for 

inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstiden må ikke overstige den tid vedkommende antas å 

ville bli utelukket ved endelig dom. Beslutning om slik suspensjon fattes av Antidoping Norge. Antidoping 

Norges beslutning kan påankes, jf. § 12-23. Ilagt suspensjon kan bortfalle dersom den det gjelder kan bevise 

overfor domsutvalget at den positive prøven skyldes et forurenset produkt. Domsutvalgets beslutning om å 

forkaste anke begrunnet i at den positive prøve skyldes et forurenset produkt, kan ikke ankes videre. Tredje 

til sjette ledd gjelder så langt de passer.” 

 

Ved positiv dopingprøve “skal” følgelig utøver suspenderes så snart innledende saksbehandling i 

henhold til § 12-20 er gjennomført, med mindre det dreier seg om særskilt stoff eller bruk av 

forbudt metode.  

 

Her dreier det seg ikke om særskilt stoff eller bruk av forbudt metode, og det skal ved forsett eller 

grov uaktsomhet idømmes fire år utelukkelse ved positiv prøve, jf. NIFs lov § 12-8 fjerde ledd 

bokstav a), jf. WADC art. 10.2.1.1. Utøver har ikke bevist at han er uten skyld. Ilagt suspensjon 

vil derfor ikke overstige den tid som utøver antas å bli utelukket. jf. NIFs lov § 12-16. Vilkårene 

for suspensjon er oppfylt.  

 

Avgjørelsen er enstemmig. 

 

 

 

                                                                    S l u t n i n g: 

 

 

                      Anken over suspensjonsvedtak 25. mars 2021 forkastes. 

 

 

 

 

 

 

Ivar Sølberg    Kåre Th. Claussen    Nini Ring 

 


