
 

 
 

 

Forskrift om innhenting av samtykke til dopingkontroll fra foresatte for 

mindreårige utøvere  
[Vedtatt  av styret i Antidoping Norge den 15. september 2022 – i kraft den 1. oktober 2022.] 

 

§ 1. Virkeområde 

Forskriften er gitt med hjemmel i Norges idrettsforbunds og olympiske og paralympiske komités 

antidopingregelverk (NIFs antidopingregelverk),1 for å sikre at forskriften er i samsvar med «World 

Anti-Doping Code» og «International Standard for Testing and Investigations» (ISTI). 

 

Formålet med forskriften er å sikre at alle mindreårige utøvere på nasjonalt nivå og utøvere på 

internasjonalt nivå (jf. toppidrettsutøverlisten) er omfattet av regler og prosedyrer for dopingkontroll 

som forutsetning for deres deltakelse i toppidretten.  

 

§ 2. Definisjoner 

I denne forskrift menes med: 

 

Idrettsaktivitet: Deltagelse på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet organisert 

av, eller i samarbeid med, NIF og/eller et organisasjonsledd tilsluttet NIF.  

 

Mindreårig utøver («Minor»): En fysisk person som er under 18 år gammel. 

 

Organisasjonsledd: Organisasjonsledd under NIF, herunder særforbund, idrettskretser, 

særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag.  

 

Toppidrettsutøverlisten: Utøvere på nasjonalt nivå og utøvere på internasjonalt nivå. 

 

Samtykke: En underskrevet erklæring fra den mindreåriges foresatte der det samtykkes til at den 

mindreårige omfattes av dopingreglene, herunder plikten til å avlegge dopingprøve. 

 

Utøver på internasjonalt nivå («International-Level Athlete»): Utøver som konkurrerer i idrett på 

internasjonalt nivå, som definert av det enkelte internasjonale særforbund, i samsvar med ISTI, jf. 

vedlegg 1 NIFs Antidopingregelverk. 

 

 
1 NIFs Presidentskap har d. 5. september 2022 gitt supplerende kommentar til Protokoll fra Idrettsstyremøte 4. 
september 2022, der Presidentskapet bekrefter ADNOs kompetanse til å fastsette krav til forhåndssamtykke til 
dopingtesting fra foresatte, som vilkår for deltakelse i toppidretten, og krav til organisasjonsledds medvirkning 
til innhenting av slike samtykker for mindreårige toppidrettsutøvere under deres jurisdiksjon. Presidentskapet 
bekreftet videre at NIFs organisasjonsledd er bundet av supplerende regler til antidopingregelverket som ADNO 
gir innenfor sitt ansvarsområde, herunder regler knyttet til samtykkeinnhenting. Ved brudd på slike 
supplerende regler, har NIF myndighet til å ilegge sanksjoner. 



 

Utøver på nasjonalt nivå («National-Level Athlete»): Utøver som konkurrerer i idrett på nasjonalt 

nivå, som definert av den enkelte nasjonale antidopingorganisasjon, i samsvar med ISTI. I Norge er 

utøver på nasjonalt nivå definert av ADNO, jf. vedlegg 1 i NIFs Antidopingregelverk og omfatter blant 

annet utøvere som konkurrer på det høyeste nivået i den aktuelle idretten nasjonalt og utøvere som 

regelmessig eller ofte konkurrer internasjonalt, men som ikke er definert som utøver på 

internasjonalt nivå av sitt internasjonale særforbund.  

 

§ 3. Organisasjonsleddets plikter  

Alle  organisasjonsledd må sikre at gyldig samtykke er innhentet for mindreårige utøvere på 

toppidrettsutøverlisten. Plikten påhviler organisasjonsleddet som gjør at utøver blir omfattet av 

toppidrettsutøverlisten første gang gjennom utøvers deltakelse i idrettsaktivitet på nasjonalt eller 

internasjonalt nivå. Organisasjonsleddet skal videre snarest sikre at kopi av samtykke er innsendt til 

ADNO og relevant nasjonalt særforbund. 

 

Samtykket skal senest foreligge i det øyeblikk utøveren er omfattet av toppidrettsutøverlisten. For 

utøvere som allerede er omfattet av toppidrettsutøverlisten, skal samtykket foreligge senest ved 

denne forskrifts ikrafttredelse. 

 

Organisasjonsleddet skal sikre at utøveren ikke deltar i idrettsaktivitet på nasjonalt eller 

internasjonalt nivå før gyldig samtykke foreligger. 

 

Særforbundene skal påse at det foreligger et gyldig samtykke for alle mindreårige utøvere som er 

omfattet av toppidrettsutøverlisten i egen idrett. Før særforbund meddeler til NIF at en mindreårig 

utøver kan være aktuell for deltakelse i de olympiske eller paralympiske leker, skal særforbundet 

sikre at det er innhentet samtykke på utøveren.  

 

§ 4. ADNOs plikter 

ADNO skal påse at det foreligger et gyldig samtykke til mindreårige utøvere som skal settes på 

ADNOs meldepliktliste. ADNO skal snarest sende kopi av slikt samtykke til relevant særforbund.  

 

Samtykket skal senest foreligge i det øyeblikk utøveren er omfattet av meldepliktlisten.  

 

ADNO har ansvar for, når mulig, at dopingkontrolløren har all nødvending informasjon for å 

gjennomføre en dopingkontroll på en mindreårig utøver. Dette inkluderer bekreftelse for at gyldig 

samtykke er innhentet i forkant av en dopingkontroll av en mindreårig utøver.  

 

§ 5. Tilbakekall av samtykke 

Utøvers foresatte kan trekke samtykke tilbake uten å oppgi grunn. Dersom et avgitt samtykke trekkes 

tilbake må dette gjøres skriftlig, både til ADNO og til det organisasjonsledd som har innhentet 

samtykket. I slike tilfeller kan den mindreårige utøveren ikke lengre delta i idrettsaktivitet på 

nasjonalt og internasjonalt nivå. 

 

§ 6. Krav om bruk av samtykkeskjema 

Ved innhenting av samtykke, skal standardskjema utarbeidet av ADNO benyttes.  

 



 

§ 7. Behandling av personopplysninger 

ADNO og organisasjonsledd i NIF som er mottaker av samtykke etter denne forskrift, er ansvarlig for 

å oppbevare og slette det innhentede samtykket etter gjeldende regler for behandling for 

personopplysninger. 

 

ADNO skal slette samtykker 12 måneder fra utøver fyller 18 år, eller 10 år fra avleggelse av siste 

dopingprøve utøver avla som mindreårig. I de tilfeller der en dopingsak opprettes på bakgrunn av en 

dopingprøve som er innhentet mens utøver var mindreårig, skal samtykket likevel oppbevares videre 

inntil saken er endelig avsluttet. Organisasjonsledd plikter å slette samtykker senest 12 måneder fra 

utøver fyller 18 år.  

 

§ 8. Sanksjoner 

Organisasjonsledd som ikke overholder denne forskrift kan sanksjoneres av NIF i henhold til 

Antidopingregelverkets kapittel 12.  

 

I de tilfeller ADNO avdekker brudd på denne forskrift, skal forholdet varsles til NIF for oppfølgning og 

eventuell sanksjonering. Kopi av varslet sendes til relevante organisasjonsledd i NIF. 

 


