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Norges Castingforbunds antidoping policy, 
handlings- og beredskapsplan       
Oppdatert 11.02.22 

Mål for NCFs forebyggende antidopingarbeid 
Norges Castingforbund (NCF) skal gjennom sitt forebyggende antidopingarbeid sette 
antidoping, som en naturlig del av forbundets verdiarbeid, på agendaen i norsk casting. Målet 
med arbeidet er tredelt: 

1. Tydeliggjøre våre verdier og holdninger om en ren og verdibasert casting-sport. 
2. Sikre god kompetanse om antidoping i organisasjonen og hos våre medlemmer. 
3. Ha en god handlings- og beredskapsplan som sikrer kontinuitet i arbeidet og god 

håndtering dersom vi skulle få en dopingsak i vår idrett. 
Alle medlemmer i castingklubber skal oppleve å være en del av et sunt og trygt trenings- og 
opplevelsesfellesskap. Kastere som deltar aktivt som konkurransekastere, skal være trygge på 
at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på antidopingarbeid. 
 
 
Risikofaktorer for doping i casting-sporten 

Vår idrett har en sterk kobling til fiske og friluftsliv, arenaer hvor man ikke nødvendigvis har 
et like stort fokus på antidoping, som i idretten. Mange av våre medlemmer vil se på seg selv 
først og fremst som fiskere, og ikke idrettsutøvere. Det er en derfor en risiko at våre 
medlemmer ikke har kjennskap eller kunnskap om antidoping, eller tenker at det ikke gjelder 
dem. Spesielt kan det være risiko knyttet a) bruk av kosttilskudd, b) det å være kjent med 
ordningen om medisinsk fritak, eller c) i det hele tatt være bevisst at de som medlem i en 
castingklubb må ha et aktivt forhold til antidoping. 
 
Det er også en risiko at våre medlemmer kan komme i kontakt med forbudte 
preparater/stoffer på andre arenaer i samfunnet, enn der hvor casting sporten utøves. Det kan 
være som resultat av følgende trender; a) det økte fokus på kropp og utseende i samfunnet; b) 
utbredelse av narkotika/partdop i visse miljøer; eller c) når utøver eksempelvis trener på 
kommersielle treningsstudio med andre kulturelle preferanser, enn de vi har i idretten. 
 
For å demme opp for disse risikofaktorene, må NCF ha et stort fokus på informasjonsarbeid 
ut mot våre aktive og våre medlemsklubber. 
 
 

NCFs antidopingansvarlig 

Ansvarlig for antidopingarbeidet i Norges Castingforbund er generalsekretær Marius H. 
Johannessen, gs@castingforbundet.no / tlf: 91388617. Generalsekretær vil ha hovedansvaret 
ved eventuelle dopingsaker, og er forbundets kontaktperson mot Antidoping Norge. 

 
NCF forbundsstyret har i tillegg utpekt en person med særlig ansvar for antidopingarbeidet i 
forbundsstyret. Dette er Tone Martinsen, tonemartinsen@hotmail.com / tlf: 99734186. 
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NCFs antidoping handlingsplan 

Kunnskapsformidling 
 
A). Informasjon om NCFs antidopingarbeid skal være lett tilgjengelig på NCFs   
       nettside. 

Tiltak 
• Informasjon om antidopingarbeidet er lett tilgjengelig på NCFs nettside, logo 

og link til antidoping Norge på forsiden, logo og link til e-læringsprogrammet 
Ren Utøver på siden som informerer landslagsutøvere om uttakskriterier, og 
omtale om vårt antidopingarbeid skal formidles på vår temaside om 
verdiarbeidet i NCF: http://castingforbundet.no/verdiarbeid/  

 
 
B). Informasjon om forbundets antidopingarbeid skal minimum en gang i året formidles  
      til alle medlemsklubber og aktive utøvere 

Tiltak 
• Det skal en gang i året sendes ut en e-post til alle medlemslag og aktive utøvere 

med oppdateringer på forbundets antidopingarbeid. E-post skal inkludere siste 
oppdatert dokument ”NCFs antidoping policy, handlings- og beredskapsplan”. 

 
C). Antidopingarbeidet skal aktivt forankres i egen organisasjon 

Tiltak 
• Forbundets antidoping policy, handlings- og beredskapsplan skal evalueres og 

oppdateres annet hvert år i forbindelse med søknad om resertifisering og 
vedtas da på nytt av Forbundsstyret. Dette for å sikre at dokumentet til enhver 
tid er oppdatert, og for å sikre at både administrasjonen og forbundsstyret 
kjenner planen godt. 

• Forbundets generalsekretær skal årlig ha møte med Antidoping Norge for å 
rapportere forbundets antidopingarbeid. 

• Forbundets antidopingarbeid skal i tillegg til forbundets antidoping policy, 
handlings- og beredskapsplan være forankret i konkurransereglementet og 
uttakskriterer for internasjonale mesterskap i casting, fluekasting og 
surfcasting, samt i NCFs veileder for arrangørforeninger. 

 
Landslag 
 
D). Alle landslagsutøvere i NCF, og alle de som representerer forbundet/Norge i  
      internasjonale mesterskap skal ha gjennomført grunnleggende antidopingopplæring   
      og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser. 

Tiltak 
• Alle landslagsutøvere må gjennomføre Ren Utøver. Dersom det er to år siden 

utøver tok e-læringsprogrammet, skal han/hun ta repetisjonsmodulen for Ren 
Utøver. Det er utøvers ansvar å ta e-læringskurset. Forbundet ved 
generalsekretær får oversikt fra Antidoping Norge, og sjekker at 
landslagsutøvere har gjennomført kurs ved uttak til landslag/representasjon. 
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• Alle landslagsutøvere må gjennomføre Ren Utøver i ny versjon i løpet av 2022. 
Dersom det er to år siden utøver tok e-læringsprogrammet, skal han/hun ta 
Ren Utøver igjen ev. repetisjonsmodulen for Ren Utøver. Det er utøvers ansvar 
å ta e-læringskurset. Forbundet ved generalsekretær sjekker at 
landslagsutøvere har gjennomført kurs ved uttak til landslag/representasjon. 

 
• På NCFs årlige landslagssamling for fluekasting og casting skal antidoping 

stå på agendaen som eget tema annet hvert år, og vi inviterer foredragsholder 
fra Antidoping Norge. 

 
E). Medisinsk og sportslig støtteapparat er omfattet av antidopingbestemmelsene  
      gjennom medlemskap og/eller avtale, har gjennomført grunnleggende antidoping-  
      opplæring og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser. 

Tiltak 
• NCF skal aktivt tilby medisinsk og sportslig støtteapparat kompetanseheving, 

gjennom å dekke deltakelse på antidopingkurs. Som et minimum skal alle i 
medisinsk og sportslig støtteapparat ha gjennomført e-læringskurset Ren 
Utøver i ny versjon i løpet av 2022.  

• Dersom personer i medisinsk og/eller sportslig støtteapparat ikke har 
medlemskap i norsk idrett, skal det utarbeides særskilt avtale om at de er 
omfattet av NIFs antidopingregelverk. 

 
Stevner og arrangører 

 
F). Alle deltakere i arrangementer i regi av NCF eller NCFs medlemsorganisasjoner er  
      omfattet av NIFs antidopingregelverk gjennom medlemskap og/eller avtale. 

Tiltak 
• Alle NCFs medlemslag er idrettslag, og kun medlemmer av idrettslag kan delta 

på stevner/arrangementer i regi av NCF/NCFs medlemsorganisasjoner. 
• Tilrettelegging for dopingkontroller og informasjon om antidopingarbeidet 

skal være inkludert i NCFs veileder for arrangørforeninger. 
 
G). Forbundet må sørge for at alle arrangementer underlagt eget forbund følger  
      antidopingbestemmelsene. 
 

• Alle arrangementer underlagt Norges Castingforbund, og all idrettsaktivitet 
(casting, fluekasting og surfcasting) arrangert av NCF og alle underliggende 
organisasjonsledd følger antidopingbestemmelsene (forankret i NCFs lov, 
konkurransereglement og gjennom medlemskap i ICSF og NIF). 
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NCFs antidoping beredskapsplan 

Beredskapsplanen er et verktøy og en plan for Norges Castingforbund (NCF), som trer i kraft 
dersom en utøver som er medlem i en castingklubb eller utøver som representerer norsk 
casting har brutt antidopingregelverket. Den vil også fungere som en veileder ved håndtering 
av eventuelle tips eller mistanke om potensielt dopingbruk blant våre medlemmer. 

 
NCF eier og oppdaterer beredskapsplanen. Antidoping Norge (ANDO) krever at NCF som 
Rent Særforbund har en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal være godt kjent i NCFs 
organisasjon, og skal formidles til delegasjonsledere, medisinsk støttepersonell og trenere 
som NCF engasjerer ved internasjonale mesterskap. 

 
Håndtering av dopingsak 

 
Håndteringen av en dopingsak i NCF skal ledes av generalsekretæren (GS). Prosessen skal 
ledes på bakgrunn av de prinsipper som er nedfelt i denne plan. GS kan få støtte i 
håndteringen av president, og via NCFs kontakt med ADNO. GS har også ansvar for den 
eventuelle eksterne kommunikasjonen i saken. 

 
Det er flere forhold som kan utløse iverksetting av denne beredskapsplanen; det kan 
eksempelvis være avlegging av positiv prøve, tips, rykter og mistanker om dopingbruk, eller 
uklare forhold knyttet til kosttilskudd. 

 
Prinsippet om å ta avstand fra handling og ta vare på mennesket skal gjelde – det kan være 
relevant å involvere medisinsk personell dersom utøver trenger dette. 

 
Konfidensialitet 

 
Saken skal være konfidensiell inntil påtalemyndighetene har påtalebegjært (anmeldt saken) – 
og såfremt utøver ikke selv har kommentert saken offentlig. Dette innebærer at saken ikke 
skal kommenteres før den er offentliggjort, og at saken ikke skal deles med flere enn helt 
nødvendig internt i NCF. GS innkaller de som vet om forholdet til et møte, for å sikre at 
saken ikke kommenteres/lekkes ut til flere. Dersom GS trenger bistand fra noen som ikke 
kjenner til saken, kan saken diskuteres med forbundets president eller i dialog med 
kontaktperson i ADNO. Dersom saken er lekket ut må utøver kontaktes slik at handlinger 
gjøres med utøvers forståelse. 

 
Varsling 

 
ADNO varsler følgende ved positiv prøve jf. krav i internasjonalt regelverk: 

• Særforbundet - NCF 
• Internasjonalt forbund – ICSF 
• WADA (The World Anti-Doping Agency) 

 

Utøver og idrettslag 
ADNO tilskriver utøver, og ønsker alltid å snakke med utøver. NCF skal, ved 
antidopingansvarlig, vurdere å ta ansvaret for kontakt og gjennomføre samtaler med utøver. 
Kontakt med utøver gjennomføres for å få vite hva utøver tenker/føler om saken, og for å 
vurdere hvordan NCF best kan bistå både utøver og klubb. Eventuell kontakt med idrettslaget 
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må skje med utøvers samtykke dersom slik kontakt skal skje før det foreligger en 
påtalebegjæring. 
 
Det er ikke alltid idrettslaget vet noe i dopingsaker – idrettslaget blir vanligvis ikke varslet av 
ADNO verken ved positiv prøve eller dom. Styreleder må håndtere saken mot utøver og 
klubbkamerater og kan utvilsomt trenge støtte i saken. Ofte kan det være en mengde rykter, 
som gjør at saken blir kjent i idrettslaget. NCFs antidopingansvarlig skal bistå og veilede 
leder dersom dette er aktuelt (etter samtykke med utøver, eller eventuelt om sak er lekket eller 
på annen måte er kjent i klubben). Veiledningen skal ta utgangspunkt i å gjøre leder/idrettslag 
kjent med NCFs beredskapsplan, og skal først og fremst informere om viktigheten av 
konfidensialitet, og hvordan man skal ivareta utøver. 
 
Dersom en utøver blir dømt, og dersom straff gjør det nødvendig, skal antidopingansvarlig 
kontakte idrettslaget for å informere om at utøver eksempelvis ikke lenger skal få delta på 
organiserte treninger, eller i konkurranser.  
 
Mediakontakt 
Påtalenemnden i Antidoping Norge sender ut en anonymisert kunngjøring til pressen ca. to 
uker etter at det er begjært påtale. Det er NIF som bekjentgjør dopingdommer. Dersom dette 
er en topputøver bør all kommunikasjon med media skje slik at alle involverte parter er - om 
ikke enige - så i hvert fall orientert om hvordan media håndteres. 
 
Eventuelle uttalelser i media fra NCF om dopingsaker, skal kun gis av president eller 
generalsekretær. Denne kommunikasjon skal først og fremst formidle forbundets verdisyn og 
antidopingholdninger, og eventuelt bekrefte forholdet og vise til den informasjon Antidoping 
Norge/NIF har gjort kjent. 
 
Utvikling 
NCFs antidoping policy, handlings- og beredskapsplan skal oppdateres, og om nødvendig 
justeres hvert annet år i forbindelse med søknad om resertifisering. Dersom forbundet må 
iverksette tiltak og/eller gjennomføre beredskapsprosesser i en eventuell dopingsak, skal 
prosess evalueres i etterkant, slik at tilegnede erfaringer og kompetanse kan bidra til å utvikle 
og forbedre beredskapsplanen og 
antidopingarbeidet i NCF. 
 


