Antidopingpolicy for
Asker Skiklubb Skiskyting

1) Verdier og holdninger
Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår
verdiprofil som et «Rent Idrettslag».
Vi gjennomfører holdningsskapende tiltak i klubben rettet mot alle utøvere
og ber våre utøvere fra 15 års klasse å gjennomføre Anti Doping Norges
(ADNO) "Ren Utøver" program.

2) Kunnskap
Vi har en lenke fra gruppens nettsider til http://www.antidoping.no slik at
alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.
Antidoping arbeid adresseres på samlinger og møter i gruppens regi.
Trenere og oppmenn har et fokus på antidoping i sin dialog med
utøverne.
Vi bygger kompetanse ved å gjennomføre "Ren Utøver" i
samarbeid med ADNO med våre aktive utøvere fra 15 års klasse
og oppover og driver holdningsskapende arbeid mot utøvere
forøvrig, og mot de foresatte.

3) Regelverk
I vår gruppe er alle utøvere, alle i styre og alle tilknyttet støtteapparatet
(trenere, lagledere, oppmenn etc.) forpliktet til å følge NIFs lov og
dopingbestemmelser.
I vår gruppe er utøverne kjent med at de plikter å avgi dopingprøve
fastsatt av Antidoping Norge.

4) Bevisstgjøring
Vi samarbeider kun med treningspartnere som tar antidopingarbeidet på
alvor. Treningssentre skal være godkjent av ADNO som «Rent Senter».
Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og
informerer våre utøvere om dette.
Våre utøvere er kjent med risikoen for at kosttilskudd kan være
«forurenset» og styrer unna tilskudd dersom det er grunn til å være i tvil
om innholdet.
Våre utøvere er bevisste i forbindelse med medisinbruk, er kjent med
retningslinjene til ADNO og benytter seg av «Legemiddelsøket» når
dette er relevant.
Vi synliggjør gruppens antidopingarbeid og verdiprofil:


gjennom synliggjøring av vårt antidopingsertifikat



i programbladtekster og på våre nettsider



i forbindelse med rekruttering



overfor våre sponsorer og samarbeidspartnere. Nye avtaler
vurderes i forhold til «Ren Idrett» før inngåelse



overfor hoved-klubben, og ønsker å påvirke denne gjennom
gruppens arbeid og holdninger.

5) Beredskapsplan
Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp
med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!
I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.
En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller
helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.
Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.
Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt
idrettslag før forholdet er avklart.
Vår gruppe vil samarbeide med og involvere hoved-klubben i
håndtering av mistanker om doping eller dopingsaker som involverer
våre medlemmer.
Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og ADNO i
dopingsaker, og vil støtte oss til disse i forbindelse med mistanker om
doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.
Anti Doping Norges (ADNO) "Ren Utøver" program gjennomføres som en
årlig bevisstgjøringskampanje, og for fange opp nye utøvere som har
kommet inn i gruppen «fra 15 års klasse».
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