STRATEGIPLAN
2016 2019 FOR
ANTIDOPING NORGE

Stiftelsen Antidoping Norge står på
startstreken til en ny strategiperiode.
I arbeidet med ny strategiplan har vi
spurt oss selv hva mer vi kan gjøre for en
ren idrett, og hva vi kan bidra med for
ytterligere å styrke arbeidet for et
dopingfritt samfunn.
Antidoping Norge har hatt som mål
å være en ledende antidopingorganisasjon. Det ønsker vi også når kalenderen
viser 2019.
Det ligger en grundig prosess bak
strategiplanen du holder i hånda. Flere
runder med ansatte og styret, gode innspill fra stiftere, WADA, utøvere og norske
idrettsorganisasjoner. Takk til alle som
har bidratt i prosessen!
Strategiplanen skal gi retning innenfor stiftelsens viktigste virkeområder –
kontroll- og påtalevirksomhet, forebyggende arbeid, internasjonalt samarbeid, forskning og i arbeidet mot doping
som samfunnsproblem.
forts.

Vi mener at vi med denne planen har
staket ut en god og tydelig kurs.
Ambisjonene og løftene er ambisiøse.
Det skal de også være. Fordi det er det
eneste de rene utøverne fortjener, og
fordi vi opplever at stadig flere ønsker
og etterspør mer kunnskap om dopingbrukens skadevirkninger.
Det handler om at vi skal få de ekte
vinnerne, og at vi skal sikre en treningskultur som er sunn og helsefremmende.

Valgerd Svarstad Haugland
Styreleder

Anders Solheim
daglig leder

Ambisjoner:
1.1

1.2

1.3

1.4

LØFTE 1: Vi skal være en
attraktiv og profesjonell
organisasjon

1.5

1.6

1.7

Vi skal kjennetegnes ved kompetente
og dedikerte medarbeidere som søker
kunnskap og utvikling.
Vi skal ha et kvalitetssystem med 		
godt forankrede rutiner og prosesser.
Vi skal bruke teknologi og systemer
som er effektive, sikre og brukervennlige.
Vi skal samarbeide med utøvere, 		
støttepersonell og Olympiatoppen i
utviklingen av antidopingarbeidet i
idretten.
Vi skal være den foretrukne samar		
beidspartneren i utvikling og drift
av antidopingtjenester.
Vi skal styrke distriktsnivået med 		
større stillinger som ivaretar opera
tive arbeidsoppgaver.
Fellesskap, trivsel og tilhørighet skal
prege hele organisasjonen.

2.1

2.2

2.3

2.4

LØFTE 2: Vi skal ha en
verdensledende
kontrollvirksomhet

2.5

2.6

2.7

Ambisjoner:
Vi skal videreutvikle vår kontrollvirksomhet basert på informasjonsinnhenting, etterforskning og testing.
Vi vil gjennomføre etterforskning for
å avklare mulige brudd på doping		
bestemmelsene.
Vi skal videreutvikle nye etterforskningsmetoder- og prosesser.
Vi skal videreutvikle et individuelt
testprogram for meldepliktutøvere
basert på biologiske profiler.
Vi skal avsløre og avdekke mulig doping hos toppidrettsutøvere gjennom
et målrettet testprogram.
Vi skal avdekke doping i bredde-		
idretten gjennom et langsiktig test
program mot risikoutsatte 			
idrettsmiljøer.
Vi skal ha effektive og sikre verktøy
for å motta, sammenstille og bearbei
de informasjon for å vurdere brudd på
dopingbestemmelsene.
forts.

Vi skal sikre en effektiv, rettssikker
og ansvarlig behandling av doping
saker.
2.9 Vi skal jobbe for god dialog og et 		
tydelig hjemmelsgrunnlag som sikrer
at Antidoping Norge får relevant 		
informasjon fra offentlige organer.
2.10 Vi vil initiere felles aksjoner med 		
politi og toll for å avsløre dopingbruk.
2.8

3.1

3.2

3.3

LØFTE 3: Vi skal heve
kvaliteten på det internasjonale
antidopingarbeidet

3.4

Ambisjoner:
Vi skal bidra til å utvikle nasjonale
antidopingprogrammer i prioriterte
idrettsnasjoner, i tråd med World
Anti-Doping Program.
Vi vil bistå og utfordre WADA som
pådriver i utviklingen av antidopingarbeidet.
Vi vil fremme frittstående antidopingorganisasjoner og uavhengige 		
domsorganer.
Vi skal være en pådriver for å utvikle
det internasjonale arbeidet mot dop
ing som samfunnsproblem.

4.1

4.2

4.3

4.4

LØFTE 4: Vi skal være en
pådriver i idrettens forebyggende
antidopingarbeid.

4.5

4.6

4.7

Ambisjoner:
Vi skal utvikle, markedsføre og drifte
attraktive virkemidler for utøvere,
klubber og støttepersonell.
Vi skal ha et informasjons- og
kommunikasjonsarbeid som skal 		
være målrettet, tilgjengelig og tydelig.
Vi skal bidra til at antidoping
inkluderes i idrettsfag- og toppidrettsutdanning.
Vi skal jobbe for at antidoping inklu
deres i idrettens trener- og leder-		
utdanning.
Vi skal bistå idretten i å iverksette
NIFs tiltaksplan mot doping.
Vi skal påvirke og bistå særforbund
i å utvikle og følge opp egne
handlingsplaner mot doping.
Vi skal tilby et målrettet og attraktivt
foredragsholderprogram.

5.1

5.2

5.3

5.4

LØFTE 5: Vi skal koordinere
og være ledende i arbeidet for
et dopingfritt samfunn

5.5

5.6

5.7

Ambisjoner:
Vi skal tilby oppdatert opplæring til
relevante yrkesgrupper.
Vi skal være en pådriver for sunne
holdninger om kropp, helse og ren
trening.
Vi skal tilby kommuner og fylker et
tilpasset og helhetlig antidopingprogram.
Vi skal utvikle, formidle og iverksette
attraktive programmer for ungdomsskole og videregående skole.
Vi skal sørge for å ha et program for
treningssentre som brukes aktivt og
stimulerer til rene treningsmiljø.
Vi skal jobbe for å få antidoping inn
i lære- og studieplaner i høyere
utdanning.
Vi skal befeste vår rolle som et
nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter for ledende, relevant og
oppdatert kunnskap om doping.

6.1

6.2

6.3

LØFTE 6: Vi skal ha et
forskningsarbeid som er relevant
og sikrer kvalitet og utvikling

6.4

6.5

Ambisjoner:
Vi skal jobbe for at det igangsettes
forskningsprosjekter innen bl.a. 		
medisin, fysiologi, juss og samfunnsvitenskap.
Vi skal gjennomføre regelmessige 		
evalueringer av større prosjekter som
igangsettes.
Vi skal synliggjøre egne forskningsprosjekter – nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal styrke det vitenskapelige 		
samarbeidet med Norges labora-		
torium for dopinganalyse.
Vi skal øke innsikt og kunnskap
om nasjonal og internasjonal topp
idrettskultur.
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