PRESSEMELDING

Troms idrettskrets oppfordrer idrettsrådene i Troms til å vedta kriterier for
tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) som gir en særskilt støtte til
idrettslag som har sertifisert seg som «Rent idrettslag».

Idrettskretsen ønsker å sette fokus på idrettens verdier – oppfordrer idretten til et økt
fokus på antidoping-arbeid

Troms idrettskrets er opptatt at vi ivaretar våre viktige verdier i norsk idrett, og herunder også at
idretten i Troms tar avstand fra doping og vektlegger å være «Ren idrett».
Vi har som en av våre mål i den vedtatte Handlingsplan for 2016-2018, at idrettslagene i Troms skal
ta i bruk konseptet «Rent idrettslag», utviklet av Antidoping Norge.

Idrettskretsen i samarbeid med idrettsråd gjennomførte i oktober regionale møter med idretten, der
ett av temaene var et seminar om antidoping som kursholder fra Antidoping Norge gjennomførte.
Seminaret er gjennomført i Harstad, Setermoen, Skjervøy og Storsteinnes. Vi har nå i samarbeid med
Antidoping Norge plan for seminar i Tromsø torsdag 23.februar.

Antidoping Norge har utviklet meget gode verktøy for både utøvere og idrettslag for å klassifisere seg
som «Ren utøver» og «Rent idrettslag».
«Ren Idrett» er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge.
Programmene utfordrer utøvere og klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.
Se mer om «Ren idrett» her: http://www.antidoping.no/ren-idrett/
Troms idrettskrets er en av få idrettskretser som har innledet et tett samarbeid med Antidoping
Norge for en renere idrett.
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Idrettskretsen har tro på at ei ekstra støtte fra de lokale aktivitetsmidlene kan være viktig
motivasjonsfaktor for at idrettslagene iverksetter det viktige antidoping arbeidet.
I dag er det bare 6 av 400 idrettslag i Troms som er sertifisert som «Rent idrettslag». Dette
må idretten ta mer på alvor. Det er viktig kunnskap og verdiarbeid for både ledere, trenere
og utøvere, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad.

-

Torsdag 23.februar arrangerer vi det femte antidopingseminaret i Troms, denne gangen for
Tromsø-idretten. Seminaret er et ledd i å bevisstgjøre idrettslagene på hva som skal til for å
bli «Rent idrettslag» og «Ren utøver».
Vi forventer at idretten i Tromsø tar dette på alvor. Vi opplever at fokuset har økt på dette
temaet i norsk idrett i den senere tid og vi ser at idrettslagene trenger å være i bedre stand til
å håndtere dette arbeidet, sier fagleder Øivind Hansen i idrettskretsen.

Invitasjon til Antidopingseminar 23.2 Tromsø her

Vi viser til Troms idrettskrets vedtak i styresak 24/2016-2018.
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