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Norges Castingforbund er sertifisert som Rent Særforbund 
Gratulerer! Dere er sertifisert som Rent Særforbund. Antidoping Norge (ADNO) har gjennomgått 

handlingsplanen, og dere tilfredsstiller kriteriene som ligger til grunn for å være et Rent Særforbund. 
 
Gjennom å ha utviklet deres egen handlingsplan bidrar dere gjennom målrettede tiltak til et bedre og 

mer effektivt forebyggende antidopingarbeid.  

Som Rent Særforbund får dere overlevert en sertifiseringsplakett med deres egen logo. Selve 
overleveringen kan skje etter deres ønske, for eksempel i forbindelse med et arrangement eller ved at vi 
avtaler et tidspunkt for en mer formell overrekkelse i våre eller deres lokaler. Sertifiseringsplaketten er 
påført oblat med gyldighetsdato. Sertifiseringen er gyldig til 30.06.2022. Re-sertifisering av forbundet 
foretas hvert andre år.  

Dere kan videre promotere dere som et Rent Særforbund, og benytte Rent Særforbund-logoen på eget 
materiell så lenge forbundet har en gyldig sertifisering. Rent Særforbund-logo vil sendes forbundet på e-
post. Om noen ønsker å gjøre noe ut av denne utnevnelsen mot ekstern media eller på interne 
informasjonskanaler, så er vi selvsagt positive til å bidra på dette. 

ADNO vil informere NIF om at forbundet er sertifisert som Rent Særforbund. 

Forbundet er selv ansvarlig for å gjennomføre planen, og må kunne vurdere og eventuelt dokumentere 
måloppnåelsen av fastsatte mål. 

ADNO tilbyr å bistå forbundet i gjennomføringen av egen handlingsplan. Ta kontakt dersom dere ønsker 
bistand med gjennomføring av konkrete tiltak, eller har tanker for hvordan vi kan utvikle det 
forebyggende arbeidet.  

Send oss gjerne bilder og historier fra vellykkede forebyggende tiltak dere gjør. Deres erfaringer kan være 
nyttige for andre forbund i deres forebyggende arbeid. 
Lykke til i det videre forebyggende antidopingarbeidet. 

 
Med vennlig hilsen 

 
 
 

Kopi: Norges idrettsforbund 

Anders Solheim  Kaja R. Haugen 
Daglig Leder 
 

 Prosjektkonsulent 

mailto:MariusHelleseng.Johannessen@nif.idrett.no

	Med vennlig hilsen
	Kaja R. Haugen
	Anders Solheim
	Prosjektkonsulent
	Daglig Leder
	Kopi: Norges idrettsforbund

