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Antidoping Norge (ADNO) lanserte i 2016 en ny visuell pro-

fil. Den nye profilen omfatter bl.a. en ny logo, ny grunnfarge, 

ny forkortelse og nye fonter i trykt og digitalt materiell. 

Antidoping Norge har vært i sterk utvikling de siste årene, 

både i form av antall ansatte sentralt og også når det gjelder 

virkeområder og målgrupper. Ved inngangen til 2016 ble 

det etablert en ny strategiplan og ny organisasjonsplan, og 

i den sammenheng ønsket en samtidig å se på den visuelle 

profilen. Antidoping Norge hadde fram til 2016 hatt det sam-

me symbolet siden stiftelsen ble etablert i 2003, dog med 

mindre justeringer. Underveis har det også vært benyttet 

ulike R-logoer, fargevarianter og typografi. 

I arbeidet med ny visuell profil ble det gjennomført en om-

fattende prosess med designstudioet Cretalux. I prosessen 

med å finne fram til det «nye» Antidoping Norge ble det fun-

net fram til følgende sju nøkkelord som skulle gi føringene 

for organisasjonens nye visuelle identitet:

TYDELIG | GARDEROBE | TYNGDE | NÆRVÆR | FALLHØYDE | 

AUTORITETEN | RENE PRESTASJONER

Antidoping Norge ønsker å framstå som en tydelig, attrak-

tiv og profesjonell organisasjon. Dette må også gjenspeiles i 

vårt visuelle uttrykk. Skal vi framstå som enhetlige og sam-

kjørte er det en forutsetning at vi er lojale mot den visuelle 

profilen. For å framstå med mest mulig tyngde og sikre en 

best mulig synlighet for organisasjonen må vi være tro mot 

de retningslinjene som nedtegnes i denne profilmanualen.

 Halvor H. Byfuglien, oktober 2016 

ADNO I NY DRAKT
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NAVN

Navnet er Antidoping Norge (1). Det er kortversjonen av det 

offisielle navnet Stiftelsen Antidoping Norge. Dette er  

også skriveformen, både internt og i redaksjonelle  

sammenhenger. I logo og grafiske element har vi tatt oss  

friheten til å skrive ANTIDOPINGNORGE sammen- 

trukket med en veksling av bold/halvfet og mager (Gotham 

Black/Gotham Book).

STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ANTIDOPINGNORGE

1
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KORTFORM/FORKORTELSE

2

Alle har en trang til å forkorte navn, enten navnets eier 

samtykker eller ikke. Politiets sikkerhetstjeneste blir omtalt 

som PST, World Anti-Doping Agency som WADA og Norges 

idrettsforbund som NIF.

Det er fristende å bruke den aller korteste formen vi kan, 

avhengig av hvem vi kommuniserer med. Antidoping Norge 

har ikke hatt en offisiell forkortelse. Andre derimot, i media, 

i idretten og internasjonalt, har hyppig brukt ADN. 

ADNO (2) er nå vedtatt å være den offisielle forkortelsen. 

I motsetning til ADN, kan ADNO uttales som et tostavelses- 

ord. En god tilleggseffekt er at i verbalformen kan de to stavel-

sene bety «add no», eller «add nothing». I sammenhenger der 

forkortelsen skal brukes, kan det være en god idé å innlede 

teksten med hele navnet, for så å fortsette med kortformen. 

Det vil ta tid å innarbeide den nye forkortelsen, men her  

har den enkelte ansatte et ansvar for å bidra på sin måte,  

- i dokumenter, avtaler, e-post-utveksling m.m. Vi ser at 

mange medier, i løpet av kort tid, har begynt å ta i bruk  

den nye forkortelsen.
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NAVNETREKK
De offisielle navnetrekkene skrives med store bokstaver, 

men med en veksling fra Gotham Black til Gotham Book 

for å understreke begrepet antidoping. To ord med veksling 

i skriftvekten kan trekkes sammen uten ordmellomrom. 

Forkortelsen skrives på en tilsvarende måte.

Der forkortelsen er satt sammen med navnet er det bare 

forkortelsen som utnytter veksling i skriftvekten. Denne 

vekslingen skal ikke etterapes i vanlig tekst. Derfor skal 

f.eks. kortformen skrives ADNO, og ikke ADNO i vanlig 

brødtekst.

På engelsk er det offisielle navnet Anti-Doping Norway (3), 

med bindestrek. I logo og grafiske elementer er det tatt seg 

den frihet å trekke sammen også det engelske navnet til å 

være ANTIDOPINGNORWAY.
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SYMBOL/LOGO
Symbolet er ADNOs viktigste kjennetegn.

Organisasjonens nye symbol er likhetstegnet. Et lik-

hetstegn for å understreke det å trene og konkurrere på 

like premisser, likhet for loven og fair play. Likhetstegnet 

er også valgt fordi det er i ferd med å bli et internasjonalt 

kjennetegn for andre antidopingorganisasjoner. Ikke minst 

fordi WADA benytter den samme symbolikken. Symbolet er 

inntegnet i et kvadrat, noe som også vil prege en lang rekke 

elementer, som f.eks. trykksaker, emblemer, flagg, etc.

Området mellom de to strekene kan utnyttes for ulike teks-

ter, inkludert navnetrekket, forkortelsen, etc.

«GARDEROBE» er som tidligere nevnt trukket fram som et 

viktig nøkkelord for ADNOs visuelle profil. Bakgrunnen for 

dette er at vi spiller ulike roller, i møte med ulike målgrup-

per. En logo-park med seks ulike varianter gir oss mulighe-

ter til å variere. 

Fortrinnsvis skal fullfargelogoen med blå bakgrunn, 

sorte striper og hvit tekst benyttes. Bruk av kun lik-

hetstegnet setter mye større krav til bildets enkelhet, 

lys og skygger.

Jpg: Plasseres i dokumenter i office-program.

Png: Fungerer som .jpg men er uten hvit bakgrunnsfarge.

Eps/ai: Brukes på dokumenter/filer som skal trykkes.

VANLIGSTE FILFORMATENE
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REGLER FOR LOGO
Avstanden til logo (1) skal alltid være høyden av de tre  

strekene i logoen.  Dette er for at ikke andre elementer  

skal være forstyrrende for logoen.

Absolutt minimumsstørrelse (2) på logo er 20 mm. Om lo-

goen blir mindre forsvinner lesbarheten. Under 30 mm bør 

det vurderes å benytte logovariant med forkortelsen ADNO 

(3), dette avhenger også noe av bruksområde og trykk-kva-

litet. Når det kommer til det sistnevnte, vil det f.eks. være 

forskjell på trykk-kvalitet i en avis eller på et visittkort.

Feil bruk av logo (4). Det er mulig å tenke seg mange måter 

logoen IKKE skal brukes på.  Det gjelder for eksempel å 

endre farge, rotere logo eller dra den inn vertikalt eller hor-

siontalt. Logoen skal alltid brukes i sin originalversjon. 
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REN-LOGOER
Antidoping Norge har tidligere hatt ulike R-logoer som er 

benyttet av idretten for å promotere det forebyggende anti-

dopingarbeidet. I dette har Antidoping Norge forsvunnet som 

avsender. I arbeid med ny visuell profil har det vært et ønske 

å knytte Antidoping Norge tettere opp til dette symbolet.

De nye REN-logoene legger seg tett opp til Antidoping 

Norges logo, men har en vesentlig forskjell. Der Antidoping 

Norge er offisiell avsender er symbolet kvadratisk. Der det 

er idretten eller andre aktører som er avsender av budska-

pet er symbolet rundt, med det samme likhetstegnet. Ek-

sempelvis REN UTØVER, RENT SENTER, RENT IDRETTSLAG, 

REN IDRETT, RENT SÆRFORBUND. 

På den måten sikrer vi gjenkjennelse av at Antidoping 

Norge er avsender, samtidig som det er et budskap som 

kommuniseres og ikke organisasjonen som sådan.  

Der det er hensiktsmessig skal det benyttes varianten  

der det framkommer at det er «I SAMARBEID MED  

ANTIDOPING NORGE».

En ren presisering:

Når det gjelder bruken av REN-logo, har vi tidligere vært raus 

på å dele denne. Her har vi imidlertid gjort en innstramming. 

Vi ønsker ikke at organisasjoner uten videre kan ta i bruk 

denne logoen. Selv om det er umulig å styre helt, mener vi 

det er viktig å forsikre seg om at idrettslaget, kretsen eller 

særforbundet faktisk har gjort noe innenfor antidoping før 

de «smykker» seg med logoen. Vårt mantra her er; tydelig 

holdning bør gå hånd i hånd med konkret handling.
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KONTRAST
KONTRAST

PRIMÆRFARGE: Fargekoder

CMYK RGB PANTONE

Cyan 70 Rød 11 PMS 638

Magenta 0 Grønn 187

Gul 0 Blå 239

Sort 0

FORSLAG PÅ FARGEPREG I STØRRE TRYKKSAKER
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KOMPLEMENTÆRFARGER: Fargekoder

ORANSJE LILLA MØRKEBLÅ

CMYK 0, 60, 100, 0 63, 100, 0, 0 70, 0, 0, 51

RGB 239, 125, 0 125, 32, 130 12, 114, 159

PMS 166 2602

FARGER
ADNO har en enkelt hovedfarge, ren blå. Blåfargen markerer 

renhet, og kan både minne om himmel og vann. Blåfargens 

metning gjør at den både kan holde sort og hvit tekst.

Støttefargene er sort og hvitt, og sammen med blått utgjør 

disse ADNOs fargeprofil. Det betyr at ADNO i prinsippet skal 

kunne identifiseres av disse farger alene.

Sort og hvitt kan utvides til å gjelde hele gråskalaen. Mens 

blåfargen alltid holdes ren og uforandret, kan støttefargene 

opptre mer dynamisk. I de viktigste, profilerende sammen-

hengene skal alle de tre fargene brukes.

Det er i tillegg innført noen komplementærfarger som 

kan brukes for å sikre noe variasjon i det visuelle bildet. 

Disse fargene kan f.eks. bli benyttet som mindre detaljer i 

informateriell og på presentasjoner, eller knyttet opp mot 

spesifikke kampanjer og satsinger. Nye komplementær- 

farger kan komme til å bli vurdert.



16

Greta Light
Greta Regular*
Greta Medium
Greta Bold*
* Prioriterte fontvarianter

GOTHAM LIGHT
GOTHAM BOOK*
GOTHAM MEDIUM
GOTHAM BOLD*
GOTHAM BLACK

1

2
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TYPOGRAFI
Primærfont (1)

ADNOs hovedskrifttype er Gotham i ulike vekter. Gotham 

har en sterk integritet, er stram og inngir tillit. 

Gothams klare bokstavformer understreker ADNOs viktige 

virksomhetsområde.

GOTHAM-SKRIFTEN SKAL KUN BRUKES  
MED STORE BOKSTAVER.

Sekundærfont (2)

For større tekstmengder skal Greta brukes. Greta er en 

såkalt antikva-skrift, noe som gjør den mer lettlest. 

Greta er også valgt på grunn av sitt markante preg og sin 

stramhet.

Greta skal fortrinnsvis benyttes med både store og små bokstaver.

Både Gotham og Greta finnes i mange varianter. 

Når det gjelder Gotham skal følgende fonter primært benyttes 

(men ved behov kan de andre også benyttes):

Gotham BOLD (heading)

Gotham BOOK (heading)

For Greta skal følgende font primært benyttes  

(men ved behov kan de andre også benyttes):

Greta BOLD (mellomtitel)

Greta REGULAR (brødtekst)
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ARIAL REGULAR
ARIAL BOLD
ARIAL BLACK

Georgia Regular

3
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TYPOGRAFI FORTS.
Erstatningsfont (3)

Der det ikke er mulig å bruke Gotham eller Greta, f.eks. i 

digitale sammenhenger, skal henholdsvis Arial og Georgia 

brukes. 

Reglene for bruk av de to fontene er de samme som for Got-

ham og Greta: Arial skal kun benyttes med store bokstaver, 

versaler, mens Georgia skal brukes i store og små bokstaver.

Bruk av erstatningsfonter er aktuelt i worddokumenter og 

power point f.eks. som skal sendes ut av huset da Gotham 

og Greta sjelden vil være tilgjengelig font for mottaker. Det 

samme vil være tilfelle med epost.  

For å sette inn en ny standardfont i word:

Klikk på pil nede i høyre hjørne under skrift – under «hjem» i topp-

meny.  Velg Greta Text Std Light (11 pkt) og still inn som standard.

SENDER DU BREV FRA DEG PER EPOST, 
GJØR DET OM TIL PDF FØRST. OM DU  
SENDER DET SOM WORD OG UTENFOR 
HUSET, MÅ DU BENYTTE GEORGIA SOM 
ERSTATNINGSFONT.

BREV PER EPOST
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Stiftelsen Antidoping Norge

Sognsveien 75F, N–0855 Oslo

Halvor H. Byfuglien

Kommunikasjonsleder 

Director of Communications

Mob + 47 900 91 291 

halvor@antidoping.no

www.antidoping.no

1

2
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fbvdfvfdbdfbdfbdfb sdvsdvdsvd dffdvdf kmlkmlkmlm In ante. Phasellus convallis, nisl in vestibulum 

facilisis, lacus pede bibendum urna, dapibus pellentesque eros magna sed nibh. Etiam tortor arcu, porta 

nec, laoreet quis, mollis in, libero. Aenean dapibus est a metus. In sit amet elit. Pellentesque luctus 

lacus scelerisque arcu. Cras mattis diam. Sed molestie, lectus id bibendum luctus, magna orci luctus 

quam, et auctor urna diam sit amet ligula. Sed fbvdfvfdbdfbdfbdfb sdvsdvdsvd dffdvdf 

kmlkmlkmlmlmlmlmlmoin I csdvsdvsdv svdvdsvdbdbdfbdb  

Dfbdfdbfdfbdfbdfbbf dbbdvd df df fd fh rthrthrthrtj In ante. Phasellus convallis, nisl in vestibulum 

facilisis, lacus pede bibendum urna, dapibus pellentesque eros magna sed nibh. Etiam tortor arcu, porta 

nec, laoreet quis, mollis in, libero. Aenean dapibus est a metus. In sit amet elit. Pellentesque luctus 

lacus scelerisque arcu. Cras mattis diam. Sed molestie, lectus id bibendum luctus, magna orci luctus 

quam, et auctor urna diam sit amet ligula. Sed fbvdfvfdbdfbdfbdfb sdvsdvdsvd dffdvdf kmlkmlkmlm In 

ante. Phasellus convallis, nisl in vestibulum facilisis, lacus pede bibendum urna, dapibus pellentesque 

eros magna sed nibh. Etiam tortor arcu, porta nec, laoreet quis, mollis in, libero. Aenean dapibus est a 

metus. In sit amet elit. Pellentesque luctus lacus scelerisque arcu. Cras mattis diam. Sed molestie, 

lectus id bibendum luctus, magna orci luctus quam, et auctor urna diam sit amet ligula. Sed 

fbvdfvfdbdfbdfbdfb sdvsdvdsvd dffdvdf kmlkmlkmlml. Sf dsf sadf sdfsadfasdf. 

nec, laoreet quis, mollis in, libero. Aenean dapibus est a metus. In sit amet elit. Pellentesque luctus 

lacus scelerisque arcu. Cras mattis diam. Sed molestie, lectus id bibendum luctus, magna orci luctus 

quam, et auctor urna diam sit amet ligula. Sed fbvdfvfdbdfbdfbdfb sdvsdvdsvd dffdvdf 

kmlkmlkmlmlmlmlmlmoin I csdvsdvsdv svdvdsvdbdbdfbdb  

Dfbdfdbfdfbdfbdfbbf dbbdvd df df fd fh rthrthrthrtj In ante. Phasellus convallis, nisl in vestibulum 

facilisis, lacus pede bibendum urna, dapibus pellentesque eros magna sed nibh. Etiam tortor arcu, porta 

nec, laoreet quis, mollis in, libero. Aenean dapibus est a metus. In sit amet elit. Pellentesque luctus 

lacus scelerisque arcu. Cras mattis diam. Sed molestie, lectus id bibendum luctus, magna orci luctus 

quam, et auctor urna diam sit amet ligula. Sed fbvdfvfdbdfbdfbdfb sdvsdvdsvd dffdvdf kmlkmlkmlm In 

ante. Phasellus convallis, nisl in vestibulum facilisis, lacus pede bibendum urna, dapibus pellentesque 

eros magna sed nibh. Etiam tortor arcu, porta nec, laoreet quis, mollis in, libero. Aenean dapibus est a 

metus. In sit amet elit. Pellentesque luctus lacus scelerisque arcu. Cras mattis diam. Sed molestie, 

lectus id bibendum luctus, magna orci luctus quam, et auctor urna diam sit amet ligula. Sed 

fbvdfvfdbdfbdfbdfb sdvsdvdsvd dffdvdf kmlkmlkmlml. Sf dsf sadf sdfsadfasdf. 

nec, laoreet quis, mollis in, libero. Aenean dapibus est a metus. In sit amet elit. Pellentesque luctus 

lacus scelerisque arcu. Cras mattis diam. Sed molestie, lectus id bibendum luctus, magna orci luctus 
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Heading heading 

Fusce neque mi, consectetuer gravida, convallis ac, varius a, pede. Fusce pellentesque pretium quam. 

Ut luctus, justo id volutpat iaculis, est diam pulvinar sem, quis bibendum turpis dui eget mauris. Sed in 

mauris. Ut massa. Pellentesque condimentum felis nec sapien. Integer posuere elit at turpis. Nulla 

facilisi. Sed sapien ipsum, commodo ut, facilisis vitae, ultrices non, metus. Aenean non nulla. Curabitur 

molestie volutpat magna. Vestibulum tempor faucibus nisi. Pellentesque vitae enim.  

Aliquam rhoncus volutpat mauris. Sed auctor. Donec tincidunt velit et tellus. Donec sed augue eget 

lacus placerat tiple. Ut convallis suscipit nulla. Morbi posuere ullamcorper ligula. Duis sit amet odio nec 

lorem ornare gravida. Suspendisse ante nulla, gravida quis, eleifend sit amet, placerat eget, purus. Sed 

egestas magna ut erat. Vivamus euismod, odio id mattis porttitor, tellus nisl consectetuer turpis, ut 

auctor enim justo euismod nulla. Fusce eget diam vulputate massa tempor tempor.  

In ante. Phasellus convallis, nisl in vestibulum facilisis, lacus pede bibendum urna, dapibus 

pellentesque eros magna sed nibh. Etiam tortor arcu, porta nec, laoreet quis, mollis in, libero. Aenean 

dapibus est a metus. In sit amet elit. Pellentesque luctus lacus scelerisque arcu. Cras mattis diam. Sed 

molestie, lectus id bibendum luctus, magna orci luctus quam, et auctor urna diam sit amet ligula. Sed 

purus dui, suscipit et, malesuada non, consectetuer in, augue. Proin et sapien. Maecenas aliquam, nibh 

id aliquet tincidunt, ante neque pulvinar mauris, sit amet fermentum nibh augue mollis risus. Mauris 

porttitor varius mauris. Vivamus in urna et sem accumsan imperdiet. Aenean fringilla, eros tincidunt 

gravida elementum, justo eros pharetra felis, in rhoncus arcu lectus non enim. Phasellus odio tortor, 

mattis ut, mattis elementum, luctus at, orci. 

 

Mellomtitel 

In ante. Phasellus convallis, nisl in vestibulum facilisis, lacus pede bibendum urna, dapibus 

pellentesque eros magna sed nibh. Etiam tortor arcu, porta nec, laoreet quis, mollis in, libero. Aenean 

dapibus est a metus. In sit amet elit. Pellentesque luctus lacus scelerisque arcu. Cras mattis diam. Sed 

molestie, lectus id bibendum luctus, magna orci luctus quam, et auctor urna diam sit amet ligula. Sed 
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Visittkort (1) 

Brukes i stadig mindre grad, men er vel så mye en måte å 

bygge merkevare rundt organisasjonen. Det er derfor brukt 

en side på å presentere logo. Det er laget én versjon som 

fungerer både på norsk og engelsk.

For å oppnå et likt visuelt uttrykk skal visittkortene settes 

opp på denne måten.

Visittkort er bare et av flere elementer som alle skal signali-

sere ADNOs gjennomgripende virksomhetsfilosofi.

Konvolutt (2)

Det er laget en profil og maler for utvalgte konvolutter (2).  

Design kan enkelt tilpasses til den konvolutt-typen organi-

sasjonen til en hver tid ønsker å benytte.

Wordmal (3)

Når det gjelder brev, så er det laget en mal for fortrykte 

brevark og en mal med logo og bunntekst.

Her benytter vi oss av Greta Bold (14 pkt) i heading, Greta 

Regular (11 pkt) i brødtekst og Greta Bold (12 pkt) i mellom-

titler

POSTALIA
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Sportslig hilsen Georgia Reg 7 pkt/8,4 pkt
Halvor H. Byfuglien Georgia Reg 7 pkt/8,4 pkt

Antidoping Norge (ADNO) Georgia Reg 7 pkt/18 pkt

KOMMUNIKASJONSLEDER Arial Black 7 pkt/30 pkt

E-POST  halvor.byfuglien@antidoping.no Georgia Reg 7 pkt/9 pkt

TEL         900 91 2 91 (m) / 419 00 306 (media) Georgia Reg 7 pkt/18 pkt

Antidoping.no | Facebook | Youtube | Twitter Georgia Reg 7 pkt/8,4 pkt
RentIdrettslag.no | RenUtover.no | RenSkole.no Georgia Reg 7 pkt/8,4 pkt
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Standardisering av epost-signatur ser proft ut.

Tips: 

• Her må vi bruke erstatningsfonter slik at mottaker ser det 

slik vi sender det fra oss, det betyr bruk av Georgia og Arial.

• Det er fint å promotere ADNO som vår forkortelse

• Elegant å visualisere blåfargen vår

• Legg ved det du ønsker av URL i bunn, for noen er noe 

mer relevant enn annet

• NB! Når det gjelder fontstørrelsen som er oppgitt her, 

så kan det være ulikheter om du er på Mac f.eks.  

Sjekk dette i en testmail.

EPOST-SIGNATUR

Trykk på «fil» øverst til venstre i Outlook. 

Trykk på «Alternativer» i venstremenyen. 

Trykk på «E-post» i venstremenyen. 

Trykk på  «Meldingsbakgrunnen og skrifter…»

Her kan du endre skrifttype for nye eposter og svar.  

Da anbefales Georgia her da mottaker sjelden har 

Greta.  10/11 pkt.

HVORDAN SETTE NY  
STANDARDTEKST PÅ EPOST
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Arial og Georgia er valgt som standardfont i power point 

(1). Fontstørrelse og farger er definert i malene. Det er laget 

egne maler for engelsk og norsk, og for de ulike formatene 

4:3 og stadig mer brukte 16:9.

Det kan selvsagt gjerne benyttes GOTHAM og Greta som 

fontene, men dette forutsetter at du viser presentasjonen 

på en PC som du vet har installert disse fontene. Alternativt 

gjør du presentasjonen om til pdf.

Det er definert to kvadrater – som vi gjerne ser benyttes i en 

veksling mellom bildebruk og tekst. Det er også en mulig-

het å bruke hele dette feltet til tekstboks eller bilde. Når det 

kommer til bildebruken, forsterker det den særegne pro-

filen ved å bruke bilder med riktig blåtone. Men variasjon 

gjør seg godt, men ha hele tiden et øye for å bruke store og 

rene bilder.  Se mer om fotomanér på de neste sidene. 

Ved siden av ser dere eksempler på en del lysark der det er 

brukt ulike varianter.

POWER POINT
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FOTOMANER
Bilder som skal brukes av ADNO, enten for å understøtte 

eller skape atmosfære til en tekst, eller for å illustrere et 

poeng bør ha et visst særpreg. For å kunne håndheve en gitt 

stil må reglene være enkle å forholde seg til.

Et enkelt grep er å sette ‘Ren idrett, like muligheter’ under 

bildet. Hvis teksten gjør at bildet kan tolkes på en interes-

sant og relevant måte, kan bildet benyttes. Gjør bildet at 

teksten tolkes på en uheldig måte bør det unngås.

Bilder som skal understøtte en tekst eller skape en riktig 

atmosfære i en trykksak eller på nettet, bør være fri for unød-

vendige elementer. Slike elementer kan forstyrre fokus i bil-

det. Bilder bør oppleves å være rene, uten kunstige tilsetning-

er, de skal tross alt representere ADNOs verdier og idealer.

Bildene kan komme i 3 uttrykk: 

1) De kan være i sort og hvitt,

2) de kan være i farger, eller 

3) de kan være i duplex av de to fargene sort og blått. 

Skal de være i fulle farger bør motivet likevel bestå av så få 

farger som mulig

Bilder som skal illustrere et poeng eller dokumentere hver-

dag og virksomhet har man vanligvis langt mindre kontroll 

på. Motivet kan ikke arrangeres og de inneholder ofte 

mange unødvendige elementer. Da kan bildene ofte maskes 

inn, men de må aldri retusjeres. Ingenting må trekkes fra og 

ingenting må legges til.
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FOTOMANER FORTS.

For å fargejustere bildene til ADNO-farger må man 

åpne bildet i Photoshop og konvertere det til CMYK 

før man legger på gradienten. 

Det gjør man ved å klikke image > Adjustments > 

Gradient Map. Her lager man en ny gradient med to 

farger: C:70 M:0 Y:0 K:100 til venstre og ren hvit til 

høyre.

Se eksempel under.

FARGEJUSTERING

En god regel er å se denne type bilder som dokumentaris-

ke reportasjebilder. De kan gjerne være i sort/hvitt eller 

duplex. Da knyttes de nærmere ADNOs visuelle identitet, 

samtidig som unødvendige detaljer dempes.

På foregående sider finner du et utvalg av bilder som bygger opp 

under profilen. 
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Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og 
unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva 
gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak? 

Rent Idrettslag er et konsept forbeholdt organisasjonsledd som 
er en del av Norges idrettsforbund. For idrettslaget er det en 
enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. 

Rent Idrettslag gjennomføres ved følgende tretrinnsmodell:
        Forberedelse          Gjennomføring          Registrering/sertifisering

Selve gjennomføringen gjøres av klubbens ledelse, men målet 
er at flest mulig i idrettslaget skal påvirkes og berøres av at 
klubben tar et tydelig standpunkt mot doping.

Vis holdning gjennom handling.  Bli et Rent Idrettslag dere også.

WWW.RENTIDRETTSLAG.NO

NYTTIG – ENKELT – VERDIFULLT!

Samarbeidspartner: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

1

2

RENUTØVER QUIZ
Kryss av for dine svar, og vær med i trekning av premier.

1. HVILKE KRITERIER MÅ LIGGE TIL GRUNN FOR AT ET STOFF  
ELLER EN METODE KAN SETTES PÅ DOPINGLISTEN?
Det holder at det kun er helseskadelig.
Det holder at det kun er prestasjonsfremmende.
Det holder at det kun kan skade idrettens anseelse.
Minst to av de tre kriteriene over må være oppfylt.

2. DOPINGLISTEN OPPDATERES NORMALT EN GANG HVERT ÅR,  
GJELDENDE FRA 1. JANUAR. HVEM FASTSETTER DOPINGLISTEN?
Antidoping Norge
Ditt internasjonale særforbund
WADA

3. HVORFOR KAN BRUK AV KOSTTILSKUDD I VERSTE FALL  
MEDFØRE POSITIV DOPINGPRØVE?
Fordi alle syntetisk fremstilte tilskudd inneholder forbudte stoffer.
Fordi kosttilskudd kan inneholde forbudte stoffer uten at det står i inn-
holdsdeklarasjonen, eller at det er oppgitt med et annet navn.
Fordi alle metoder som har oppkvikkende effekt på kroppen vil slå positivt 
ut på dopingprøve.

4. DU ØNSKER Å BRUKE EN TRENER SOM ER UTESTENGT FOR  
DOPING. ER DET LOV?
Ja, så lenge du kun bruker treneren utenfor konkurranse.
Ja, det er helt i orden.
Nei, utestengte trenere, ledere eller støttepersonell har du ikke lov til å 
benytte deg av.

5. HVILKE TO ALTERNATIVER ER RIKTIGE NÅR DU BLIR INNKALT  
TIL DOPINGKONTROLL?
Hvis du ikke klarer å avgi prøve, kan du komme tilbake neste dag.
Dopingkontrolløren skal identifisere seg.
Du plikter å vise frem identifikasjon på forespørsel fra en i kontrollteamet.

NAVN

EPOST

MOBIL 

HVA VET DU OM ANTIDOPING?

Antidoping Norge tilbyr grunnleggende antidopingopplæring gjennom 

e-læringsprogrammet RENUTØVER. Gjennom sju korte moduler (3–4 min.) 

får du en god og nyttig innføring i antidoping. Programmet er oppdatert i 

henhold til regelverket som trådte i kraft 1. januar 2015, og er laget til bruk 

på alle typer enheter – mobil, nettbrett, pc/mac. 

I RENUTØVER blir du møtt med videoer, oppgaver og fakta. På baksiden  

her finner du fem spørsmål fra programmet som en enkel oppvarming.  

Test dine kunnskaper og ta hele programmet på nettet ved anledning.RENUTOVER.NO
Noen av de kjente bivirkningene:

• Lengdeveksten stopper

• Hårtap/skallethet

• Mye kviser

• Selvopptatt

• Aggressiv (kort lunte)

• Store humørsvingninger

• Angst og depresjon

• Jentebryster (”bitch tits”)

• Problemer med vannlating 

• Hjerte- og leverskader

• Testiklene krymper

• Endret kjønnsdrift

Er doping farlig? 
Ja. Doping kan gi deg psykiske, fysiske og sosiale  
skadevirkninger.
Er det lov å bruke doping? 
Nei. Dopingbruk er straffbart, og du risikerer å få  
det på rullebladet (politiattesten).
Finnes det doping som ikke er helseskadelig? 
Nei.
Hvor raskt kommer skadevirkningene? 
De kan komme med én gang. 
Hvilke skader får du av doping? 
Her er det mange faktorer som spiller inn, bl.a. alder, 
kjønn, type preparat, doser, gener m.m. Det er umulig 
å forutsi hvem som rammes av hva.
Er det mulig å bli avhengig av doping? 
Ja.

SKADEVIRKNINGER GUTTER SKADEVIRKNINGER JENTERDETTE BØR DU VITE!

Noen av de kjente bivirkningene:

• Maskulin kropp og stemme

• Økt kroppsbehåring og skjeggvekst

• Lengdevekst stopper

• Mye kviser

• Hårtap

• Aggressiv (kort lunte)

• Store humørsvingninger

• Angst og depresjon

• Selvopptatt

• Brystene avtar i størrelse

• Hjerte– og leverskader

• Klitoris vokser

• Endret kjønnsdrift

Doping er å bruke preparater for å øke  

kroppens yteevne. Det brukes også for å  

endre kroppens utseende.

Anabole androgene steroider tas både  

som piller og med sprøyter.

Har du spørsmål om doping er  

du velkommen til å kontakte

 

DOPINGKONTAKTEN  

Anonymt på telefon 800 50 200,  

eller via antidoping.no/dopingkontakten

facebook.com/antidopingnorge 

antidoping.no | post@antidoping.no

Forebyggende antidopingprogrammer

renskole.no | renutover.no | rentsenter.no
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På markedsførings- og profileringsmateriell er det viktig at 

den visuelle profilen framvises tydelig. Det betyr at fargene 

må fremkomme kraftfullt, bilder skal gis plass og vi må 

sørge for at tekst bygger opp under det rene og enkle.

For å underbygge profilen vil vi søke å bruke kvadrater der 

det er hensiktsmessig. Det er videre viktig å være obs på at 

logoen ikke må brukes for lite med tanke på lesbarhet av ek-

sempelvis «ANTIDOPINGNORGE» i midten av likhetstegnet.

Flyers og quiz (1)

På flyers og quiz-kort er det valgt et standardformat på  

10 x 15 cm, evt. et kvadratisk på 9,5 x 9,5 cm (eks. Doping-

kontakten).

Roll-ups (2)

Når det gjelder roll-ups ønsker vi at disse også skal preges 

av kvadratene. På bakgrunn av dette har vi funnet at 60 cm 

x 200 cm er et hensiktsmessig format.  

MARKEDSFØRINGS- 
MATERIELL
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RENT SENTER

2017
Nulltoleranse for dopingbruk

Mulighet for testing av medlemmer
Antidopingopplæring av ansatte

Dato

for deres bidrag til en ren og ærlig idrett

Sertifikatet gjelder for 3 år

Sertifikatet Rent Idrettslag tildeles

Anders Solheim 
Daglig leder, Antidoping Norge

FOR SERTIFISERINGSOBLAT
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MARKEDSFØRINGS- 
MATERIELL FORTS. 
Kortstokk, flasker m.m. (3)

Det er laget en portefølje av profileringsmateriell som på 

en god måte skal profilere organisasjonen og budskapet. Alt 

som utvikles skal bygges tydelig rundt den nye visuelle pro-

filen. Innspill til type produkter vi bør utvikle? Ta kontakt 

med kommunikasjonsavdelingen.

Diverse (4)

Det utvikles hele tiden nytt materiell som følger profilen 

til ADNO. Se eksempel på Rent Særforbund-plakett, Rent 

Idrettslag-diplom, Rent Senter.
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1
RENTRENING
Treningsråd, kosttilskudd og doping

RENT SÆRFORBUND 
Tydelig holdning – konkret handling

Si nei til doping

TRENRENT

FELLES LØFT MOT DOPING
Trepartssamarbeid: Politi, treningssentre og Antidoping Norge

Tiltak på ulike nivåer 
Forbundet må definere hvilke konkrete tiltak de skal gjøre for å nå målene de har 

satt seg på de ulike nivåene. Tiltakene kan enten tas inn i en antidopingpolicy,  

til en kombinert antidopingpolicy og handlingsplan, eller trekkes ut som et  

separat dokument som adresserer tiltak på de ulike nivåene.

Hvilke tiltak kan forbundet selv løse ved hjelp av egne ressurser, og hva trenger de 

ekstern hjelp til å få gjennomført? Er det spesielle områder dere vil at Antidoping 

Norge bidrar på? Antidoping Norge har verktøy tilgjengelig som forbundet kan  

inkludere i sin plan (f.eks. Rent Idrettslag, Ren Utøver).

Kan forbundets sponsorer være interessert i å bistå for å synliggjøre forbundets gode 

holdninger og antidopingpolicy (eksempelvis gjennom kampanjer eller opptrykk  

av informasjon)?

Mer om konkrete tiltak under informasjon om handlingsplan.

Styret

Administrasjon  
– sentralt ansatte

Støtteapparat (trenere, 
ledere, fysio, lege etc.)

Landslag

Arrangementskomité

Kretser

Klubber

Utøvere

EKSEMPLER  
PÅ GRUPPER

EKSEMPEL 2: MULIG MODELL FOR ORGANISERING AV TILTAK

FORBUND
Mål: «Norges x-forbund  
skal fremme en dopingfri  

idrett igjennom konkrete og  
forebyggende tiltak i hele  

organisasjonen»
KLUBBER

Mål: «...»

LANDSLAG OG  
ELITUTØVERE

Mål: «...»

KOMMUNIKASJON

Mål: «...»

ANSATTE, STYRE  
OG UTVALG

Mål: «Alle våre ansatte...»

ARRANGEMENT

Mål: «...»

9

12 13

Eksempler på tiltak gjort av andre forbund utover minimumskrav:

• Krav om at alle landslagsutøvere skal gjennomføre Ren Utøver

• Krav om at alle klubber som skal arrangere norgescup eller nasjonale mesterskap er registrert som Rent Idrettslag

• Kretsene har fått ansvar for å sende årlig oppfordring til sine klubber om gjennomføring av Rent Idrettslag

• Regionene skal gjennomføre et antidoping-/verdiseminar

• Antidoping Norge skal inviteres til ledermøte/kretsmøter

• Antidoping inkluderes i trenerutdanningen

• Skreddersydd informasjonsmateriell som lages av Antidoping Norge og forbund i fellesskap, og som sendes ut til  

alle klubber

• Videosnutter med egne, holdningssterke utøvere, perfekt til bruk på sosiale medier og til avspilling på storskjerm  

under arrangement

• Utøvere benyttet som Ren-ambassadører

• Foredrag/verdi-workshop på landsdekkende ungdomssamling

• «Hockeystafetten» – utfordring om Rent IL fra klubb til klubb i GET-ligaen

• Antidopingkonkurranse: quiz, hashtagkonkurranse etc. sendes til medlemmer via klubber. Premier.

DETTE HAR ANDRE SÆRFORBUND GJORT!

Sertifisering
Fra 2016 innfører Antidoping Norge en sertifiseringsordning som del av Rent Særforbund-konseptet.  

Dette for å sikre at det som nedfelles i handlingsplaner følges opp. Sertifiseringen vil ha en gyldighet på to år.  

Forbundet vil motta et sertifiseringsdokument og et bevis som kan henges på veggen.

Til grunn for sertifiseringsvurderingen ligger:

• Obligatoriske minstekrav

• Gjennomføring og oppfølging av forbundets egen tiltaksplan

• Plan for videre forebyggende arbeid

Oppdaterte kriterier for sertifiseringen vil til enhver tid ligge på www.antidoping.no. FOR SERTIFISERINGSOBLAT

RENT
SÆRFORBUND

3
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ÅRSBERETNING FRA STYRET

I henhold til vedtektene er Antidoping Norges hovedformål 

å drive kontrollvirksomhet, utøve påtalevirksomhet overfor 

NIFs domsorgan, drive verdi-, informasjons-, og forebyggende 

virksomhet, drive internasjonal virksomhet og bidra til forsk-

ningsarbeid knyttet til virksomheten.

Antidoping Norge baserer driften, slik formålet forutsetter, på en 

fri og selvstendig stilling. Antidoping Norge utøver sin virksomhet 

fra leide lokaler og ledes til daglig av daglig leder Anders Solheim.

Strategiperioden 2012–2015

Strategiplanen for perioden 2012–2015 er avsluttet. Styret vil 

særlig trekke fram følgende fra fireårsperioden:

• Ærlig talt-kampanjen med 120–130 arrangementer spredt over 

hele landet.

• 550 nye Rent Idrettslag, lansering av nytt Ren Utøver, 12 sær-

forbund registrert som Rent Særforbund og NIFs tiltaksplan 

mot doping.

• Etablert en nordisk enhet for biologiske profiler med hema- 

tologiske, testosteron- og veksthormonavhengige profiler.

• Inngått samarbeid med toll- og politimyndighetene.

• Utvidet porteføljen og gjennomført etterretnings- og  

etterforskningsarbeid.

• Etablert antidopingprogram for hest.

• Vi har jobbet for å styrke antidopingarbeidet i bl.a. Russland, 

Kina, Kenya og Tyrkia.

• Bidratt til å stadfeste WADAs tilsynsfunksjon.

• Det er innført et lovforbud mot erverv, besittelse og bruk av 

doping i Norge.

• Fått fast finansiering gjennom et eget driftstilskudd til arbeid 

mot doping i ungdoms- og treningsmiljøer utenfor den orga-

niserte idretten.

• Fått over 400 treningssentre til å samarbeide mot doping og 

innført sertifiseringsordning.

• Styrket fagkompetansen i organisasjonen.

Ny strategi for perioden 2016–2019

Styret har i 2015 lagt vekt på å tilpasse og fornye arbeidet basert 

på de forventninger som stilles til organisasjonen.  Det er vedtatt 

en ny visjon, verdier og strategi for perioden 2016–2019. Den nye 

visjonen er REN TRENING. LIKE MULIGHETER

Administrasjon og økonomi

Antidoping Norge har fått tiltrengte ressurser til å videreutvikle 

antidopingarbeidet i idretten og i ungdoms- og treningsmiljøer. 

Regnskapet for 2015 viser en samlet omsetning på omlag  

40 millioner kroner. Det har vært en økning i tilskuddet fra  

Kulturdepartementet slik at tilskuddet i 2015 utgjorde 28 millioner 

kroner. Den samlede støtten fra Helsedirektoratet og fylkes- 

kommuner til arbeidet mot doping i et folkehelseperspektiv  

utgjorde cirka 5,2 millioner kroner, mens øvrige inntekter var  

på i underkant av 7 millioner kroner. 

Inggard Lereim har mottatt Antidoping Norges hederspris for 

sin mangeårige innsats i antidopingarbeidet. Lereim har vært 

medlem av Antidoping Norges påtalenemnd og deretter medlem 

og nestleder i Antidoping Norges styre. Lereim har også vært 

leder av Medisinsk fagkomité, og han trådte ut av styret for å 

inngå i NIFs nyopprettede Idrettsmedisinsk etisk råd.

Styret har i 2015 vært særlig opptatt av fornyingen av Anti- 

doping Norge som har resultert i ny visjon, verdier og strategi,  

ny organisasjonsplan og ny visuell identitet. Organisasjonen 

skal tufte sitt arbeid på følgende verdisetninger: Se muligheter, 

skap engasjement, søk kunnskap, vær etterrettelig, vis resultater 

og del utfordringen. 

Styret har sett det som nødvendig å styrke kjerneområdene i 

virksomheten, særlig med tanke på oppgavene med å avdekke 

og forebygge doping. Videre har avsløringer i 2015 understreket 

viktigheten av å bidra aktivt i det internasjonale arbeidet. 

Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO 1) har vært i operativ drift siden 1. juli 2003. Antidoping Norge ble opprettet for å 

sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges idrettsforbund og olympiske  

og paralympiske komité og staten.

1 ADNO er fra 1. januar 2016 definert som Antidoping Norges offisielle forkortelse.
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I 2015 er det gjennom-

ført internt seminar 

for administrasjonen i 

mai og felles seminar 

for alle ansatte i oktober. 

Foredragsholderne 

har i tillegg hatt et 

eget seminar, og det er 

arrangert fagsamling 

for fylkesmedar- 

beidere. Alt feltperso-

nell har gjennomført 

autorisasjonsprøver  

og nyansatte har  

gjennomført opp-

læringsprogram og praksis. 

Kvalitetssystem

Antidoping Norge har justert sine prosedyrer i tråd nytt regel-

verk gyldig fra 1. januar 2015 og justert ansvar slik at ansatte er 

kjent med sitt ansvar og kan gjennomføre sine oppgaver i tråd 

med planer og budsjett. Organisasjonen jobber hele tiden med å 

forbedre kvaliteten og effektivisere administrasjonen.

Virksomheten opprettholdt sin sertifiseringsstatus i 2015. Interne 

revisjoner er gjennomført i tråd med planer som en viktig del av 

ønsket om kontinuerlig forbedring.

Det ble gjennomført en større arbeidsmiljøundersøkelse med 

bistand fra et eksternt firma og HMS-planen ble justert til- 

svarende. 

Det er videre gjennomført flere mindre brukerundersøkelser. 

Resultatet er brukt til vurdere gjennomført aktivitet opp mot 

prosedyrer og planer, slik at endringer og forbedringer kan  

iverksettes der det er relevant. 

Det har vært en omfattende dialog med Datatilsynet for å kunne 

tilrettelegge for håndtering av sensitiv informasjon i WADAs 

administrasjonsverktøy ADAMS.

Daglig leder

Anders Solheim

Administrasjon

Frode G. Hestnes, ass. daglig leder/avd. leder

Uma Murugananthan, regnskapsfører

Gaute Gunleiksrud, kontormedarbeider

Kommunikasjon

Halvor H. Byfuglien, kommunikasjonsleder

Sigbjørn Strand, inforådgiver (vikar)

Avdeling for kontroll og påtale

Britha Røkenes, avdelingsleder

Geir Holden, fagrådgiver

Lindbjørg Stølan, seniorrådgiver

Hege Otterstad, rådgiver

Per Inge Rustad, rådgiver

Gry Støtvig, fagrådgiver

Caroline Lødrup, juridisk assistent

Jenny Schulze, NAPMU-manager

Lasse Vestli Bækken, NAPMU-assistent

Kaja Nødtvedt Røed, veterinær

Avdeling for forebygging og folkehelse

Fredrik Lauritzen, avdelingsleder

Linda Olsen, fagrådgiver 

Kim Eilertsen, rådgiver

Margaret Tveitan, rådgiver

Eirin N.K. Rise, rådgiver

Morten Heierdal, prosjektmedarbeider

Internasjonal avdeling

Rune Andersen, spes. rådgiver/avd.leder

Anne Cappelen, fagsjef kvalitetsledelse

Per Wiik Johansen, fagsjef medisin – deltid

Anne Engelstad, rådgiver

Fylkesmedarbeidere (deltid)

Therese Torgersen, Vestfold

Bo Lindblad, Oppland

Jan de Lange, Hordaland (prosjektslutt 31/12-15)

Stig Kammen, Sør-Trøndelag

Fast ansatte som avsluttet arbeidsforhold i 2015

Liss Fussdal, kontormedarbeider, Frode Stie, informasjons-

rådgiver, Maj Angell, rådgiver

Totalt: 21,85 årsverk. 

80 personer, regionalt ansatt på timesbasis  

(foredragsholdere og kontrollpersonell).

FREDRIK LAURITZEN  

MED INNLEGG PÅ  

ANSATTSEMINARET

REN-brosjyrer (1) 

Det fargede øvre båndet og sentrert logo skaper gjenkjen-

nelse på brosjyreforsidene. Plassering av logo baserer seg på 

et rutemønster på 3x3. 

Formatet på REN-brosjyrer er 180x210mm.

Årsrapport (2)

Årsrapporten følger samme mal som REN-brosjyrer. Her 

ser du også eksempel på et oppslag der kvadrat og farger er 

benyttet for å framheve profilen. 

Samarbeidsbrosjyrer (3)

Baserer seg på samme oppsett som REN-brosjyre, men i et 

mindre format (120x145mm). 

BROSJYRER
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ansatte og medlemmer. Det er gjennomført 25 foredrag og 14 stands på treningssentre. 

Aktivitetene finansieres av senteret selv. Som del av oppfølgingen av sentrene er det 

gjennomført regionsbesøk flere steder i landet.  Vi har vært med i oppstarten av lokale 

samarbeidsprosjekter mellom treningssentre, politi og kommune flere steder i landet. 

Ny e-læring

E-læringsprogrammet for ansatte, som er en sentral del av Rent Senter-programmet,  

er i 2015 gjennomført av 1474 nye brukere, dette er mer enn 300 flere enn det som  

gjennomførte i 2014. Vi ser likevel at det er tid for å utvikle en ny form for e-læring.

I samarbeid med Virke Trening ble det igangsatt arbeid med ny e-læring. Det nye 

programmet ble lansert i mars 2016. Programmet er tilpasset dagens teknologi, og det 

faglige innholdet er oppdatert med henhold til ny kunnskap og gjeldende lovverk.

8. FOREDRAG, KURS OG SEMINARER

De senere årene har etterspørselen økt etter foredrag, kurs og seminarer om doping 

som samfunnsproblem. Dette har bidratt til at vi har videreutviklet denne porteføljen 

betydelig. Med økende tilskudd fra helsemyndighetene ser vi det også som vår rolle å 

være til stede med kunnskapshevende foredrag over hele landet.

Årlig nasjonalt seminar

Kunnskapssenterets årlige, nasjonale heldagsseminar ble arrangert på Gardermoen i 

november med deltakere fra blant annet helse, skole, politi, treningssentre, politikk, 

toll, forsvar, treningssentre og idretten. Seminaret var fullbooket med 150 tilhørere.  

Seminaret er en møteplass hvor personer som møter dopingproblematikken i sitt  

daglige virke kan oppdateres på aktuell forskning, nye programmer fra Antidoping  

Norge og diskutere utfordringer med andre meningsfeller. 

Temaseminar – kvinner og doping

Doping har tradisjonelt vært forbeholdt den mannlige delen av befolkningen. Som 

følge av kvinnenes kroppsideal de siste årene har endret seg fra slank til muskuløs, 

opplever vi at dopingbruk har blitt vanligere blant kvinner.

Kvinner og doping er et tema vi har forsøkt å løfte i løpet av 2015. Med utgangspunkt  

i en masteroppgave fra Norges idrettshøgskole om temaet satte vi opp et eget seminar 

om temaet. I overkant av 60 engasjerte tilhørere, hovedsakelig idrettsstudenter og 

personer fra treningsbransjen i Oslo deltok. Seminaret ble fulgt opp med tilsvarende 

arrangement flere steder i landet. Seminarene rettet seg primært mot unge og  

treningsinteresserte jenter. 

TEMASEMINAR OM  

KVINNER OG DOPING.

150 DELTAKERE PÅ  

NASJONALT SEMINAR.

61

ANTIDOPINGNORGE

Foredragsvirksomhet

Antidoping Norge tilbyr foredrag mot ulike målgrupper på 

bestilling. Det er i 2015 gjennomført totalt 59 lokale seminarer 

for i underkant av 6000 mennesker i 15 av landets 19 fylker (Oslo, 

Hordaland, Oppland, Telemark, Akershus, Rogaland, Vestfold, 

Østfold, Buskerud, Troms, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Nordland, 

Hedmark og Sør-Trøndelag). Detaljerte oversikter finnes under 

hver enkelt målgruppe. I tillegg kommer utstrakt foredrags-

virksomhet innenfor Lokal mobilisering mot doping. 

9. LOKAL MOBILISERING MOT DOPING

Gjennom prosjektet Lokal mobilisering mot doping samarbei-

der Antidoping Norge med fylkeskommuner om å forebygge 

mot dopingbruk lokalt. Programmet bygger på tidligere arbeid 

med frivillige antidopingnettverk. Deltakende fylkeskommuner 

finansierer omtrent halvparten av prosjektet i den respektive 

fylkeskommunen, mens kostnadene for øvrig dekkes av midler 

fra Antidoping Norge gjennom et prosjekttilskudd fra Helsedi-

rektoratet. Kostnadene i hvert prosjekt er knyttet til midlertidig 

ansettelse av en lokal fylkesmedarbeider (normalt i en 40% 

stilling) samt løpende reise- og driftskostnader. 

Hovedmålsettinger med prosjektet:

• Spre kunnskap og kompetanse om doping, og dermed med-

virke til økt fokus på dopingproblematikk blant yrkesgrupper 

som kan møte dette i sitt arbeid, og hos pårørende.

• Øke kunnskapen om negative konsekvenser ved dopingbruk 

blant ungdom.

• Stimulere til sunne og helsefremmende treningsmiljøer  

for unge.

TABELL 5: OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FYLKESKOMMUNALE SAMARBEID

FYLKESKOMMUNE

OPPSTART
AVSLUTNING

FORLENGELSE 

SØR-TRØNDELAG

1.8.13

31.7.15

1.8.15–31.7.18

HORDALAND

1.9.14

31.7.15
1.8.15–31.12.15

OPPLAND

1.8.14

31.7.16
1.8.16–31.12.16

TELEMARK

1.8.13

31.7.15

Nei

VESTFOLD

1.8.13

31.7.15

1.8.15–31.7.17

TABELL 6: SKOLEFOREDRAG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE INNEN LOKAL MOBILISERING MOT DOPING

FYLKE (ANTALL SKOLER I FYLKET)
SKOLER BESØKT

ANTALL SKOLE- 

FOREDRAG

TILHØRERE

SØR-TRØNDELAG (22)

12

20

2150

HORDALAND (46)

17

22

4185

OPPLAND (10)

9

20

2300

VESTFOLD (10)

9

37

1850

TELEMARK (4*)

5

7

1585

TOTALT

52

106

12 070

* Fire av totalt 13 videregående skoler i Telemark var involvert i prosjektet.
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