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Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (meldepliktforskriften)
Vedtatt av Stiftelsen Antidoping Norges styre 27.12.2020.
§ 1. Virkeområdet
Forskriften er gitt med hjemmel i Norges Idrettsforbunds og olympiske og paralympiske
komités antidopingregelverk (NIFs antidopingregelverk) art. 5.5 og er i samsvar med World
Anti-Doping Code (WADC), «International Standard for Testing and Investigations» (ISTI) og
«International Standard for Result Management» (ISRM). Ved motstrid eller tolkningstvil skal
World Anti-Doping Agencys (WADAs) regelverk ha forrang.
Antidoping Norge (ADNO) skal skaffe til veie all nødvendig informasjon for å gjennomføre
effektiv uanmeldt testing i henhold til utarbeidet testfordelingsplan. Utøverinformasjonen
som skaffes til veie skal være forholdsmessig sett i lys av antall meldepliktutøvere som settes
på meldepliktlisten og antall tester som er tenkt gjennomført av utøver.
§ 2. Definisjoner
I denne forskrift menes med:
Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS): Et nettbasert
databaseverktøy for registrering, lagring, deling og innberetning av data, utviklet for å bistå
berørte parter og WADA i deres antidopingarbeid i overensstemmelse med
personvernlovgivning, jf. vedlegg 1 i NIFs antidopingregelverk.
Garantitid: En periode på en time mellom kl. 05.00 og kl. 23.00 hvert døgn hvor
meldepliktutøver er til rådighet og tilgjengelig for uanmeldt prøvetaking.
Klagenemnden i ADNO: En komité oppnevnt av Styret i ADNO som skal behandle klager på
vedtak fattet av Meldepliktkomiteen. Klagenemnden er uavhengig. Verken ADNOs styre eller
administrasjon kan instruere klagenemnden eller omgjøre klagenemndens vedtak.
Meldepliktutøvere (Registered Testing Pool): Gruppen av utøvere med høyest prioritet som
fastsettes på internasjonalt nivå av internasjonalt særforbund og fastsettes på nasjonalt nivå
av nasjonale antidopingorganisasjoner, og som skal være gjenstand for særskilt prøvetaking i
konkurranse og utenfor konkurranse som del av det aktuelle internasjonale særforbundets
eller den aktuelle nasjonale antidopingorganisasjonens testfordelingsplan, og derfor har plikt
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til (meldeplikt) å oppgi utøverinformasjon (whereabouts information) som fastsatt i WADC
art. 5.5 og ISTI. I Norge er meldepliktutøvere definert av ADNO, jf. vedlegg 1 i NIFs
Antidopingregelverk.
Meldepliktutøverlisten: Liste over meldepliktutøvere fastsatt av ADNO.
Meldeplikt: Plikt til å gi utøverinformasjon etter forskriften.
Meldepliktkomiteen i ADNO: En komité oppnevnt av Styret i ADNO som skal behandle saker
knyttet til mulige brudd på denne forskriften. Meldepliktkomiteen er uavhengig. Verken
ADNOs styre eller administrasjon kan instruere meldepliktkomiteen eller omgjøre
meldepliktkomiteens vedtak.
Mosjonsutøver: Utøver som verken er definert som utøver på internasjonalt nivå fastsatt av
det enkelte internasjonale særforbund i samsvar med ISTI eller utøver på nasjonalt nivå
(meldepliktutøver og toppidrettsutøver) fastsatt av ADNO.
En person som i løpet av de siste fem årene forut for et regelbrudd har vært omfattet av en
av følgende punkter kan ikke anses som mosjonsutøver:
a) har vært idrettsutøver på internasjonalt nivå (International-Level Athlete) som
definert av sitt internasjonale særforbund),
b) idrettsutøver på nasjonalt nivå (National-Level Athlete) som definert av ADNO eller
nasjonal antidopingorganisasjon i annet land,
c) som har representert et land i et internasjonalt idrettsarrangement i en åpen
kategori (åpen kategori utelukker konkurranser i begrenset alderskategorier), eller
d) vært inkludert i en gruppe som har meldeplikt, jf. vedlegg 1 i NIFs
antidopingregelverk.
Toppidrettsutøverlisten: En liste over grupper av utøvere innen hvert særforbund som anses
som utøver på nasjonalt nivå (toppidrettsutøver) fastsatt av ADNO.
Utøverinformasjon: Informasjon som er nødvendig for å lokalisere utøver for uanmeldt
prøvetaking.
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.
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 konkurrerer på det høyeste nivået
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i den aktuelle idretten nasjonalt og utøvere som regelmessig eller ofte konkurrerer
internasjonalt, men som ikke er definert som meldepliktutøver av sitt internasjonale
særforbund. Utøver på nasjonalt nivå omtales i forskriften som toppidrettsutøver.
Toppidrettsutøverlisten publiseres på ADNOs nettside.
§ 3. Meldepliktutøver
Utøver på meldepliktlisten er forpliktet til å gi utøverinformasjon i samsvar med forskriften
og omfattes av NIFs antidopingregelverk art. 2.4.
§ 4. Meldepliktlisten
(1) ADNO beslutter etter en helhetlig vurdering hvem som omfattes av meldeplikten.
Meldepliktlisten skal som hovedregel omfatte utøvere som ADNO har til hensikt å teste minst
tre ganger årlig utenfor konkurranse. Kriterier som inngår i denne vurderingen omfatter, men
er ikke begrenset til, utøvers nivå og resultater, testhistorikk, profilhistorikk, økonomiske
insentiver, alder og tidspunkt i karrieren, tilgjengelighet, meldeplikthistorikk, tidligere ilagte
sanksjoner og annen informasjon, jf. ISTI art. 4.5.2, 4.5.3 og 4.8.6.1. Utøver skal bli skriftlig
informert av ADNO når utøver blir utpekt som meldepliktutøver i henhold til ISTI 4.8.7.1.
(2) En utøver på ADNOs meldepliktliste er forpliktet til å overholde meldeplikten med mindre
og inntil;
a) utøveren har underrettet ADNO skriftlig om at han eller hun har lagt opp, eller
b) ADNO har informert utøveren skriftlig om at han eller hun ikke lenger oppfyller
kriteriene for å inngå i ADNOs meldepliktliste, jf. NIFs Antidopingregelverk art. 5.5.6.
§ 5. Plikter for meldepliktutøver
(1) Meldepliktutøver plikter å oppgi korrekt og fullstendig utøverinformasjon kvartalsvis for
det påfølgende kvartal før henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Informasjon
som skal gis er:
a) fullt navn og telefonnummer,
b) fullstendig e-postadresse, bopelsadresse og/eller postadresse slik at utøver kan
motta informasjon,
c) funksjonshemming som kan ha betydning for prøvetaking,
d) samtlige idrettsgrener som utøver deltar i,
e) fullstendig overnattingsadresse for hver dag slik at utøver kan nås for uanmeldt
prøvetaking (hjemmeadresse, midlertidig losji, hotell e.l.),
f) utøvers konkurranseplan, inkludert navn og adresse til et hvert sted der utøver skal
konkurrere,
g) navn og adresse til et hvert sted der utøver skal trene, arbeide eller utføre annen
regelmessig aktivitet (f.eks. skole), samt de vanlige tidsrammer for slik aktivitet, og
h) garantitid på oppgitt adresse/oppholdssted hvor utøver er tilgjengelig for uanmeldt
prøvetaking.
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(2) Meldepliktutøver plikter å påse at all nødvendig informasjon er gitt i henhold til disse
reglene. Utøverinformasjonen skal være oppdatert, nøyaktig og tilstrekkelig detaljert slik at
ADNO kan nå utøver for uanmeldt testing på hvilken som helst dag i kvartalet. Dette er ikke
begrenset til oppgitt garantitid. Utøver er uansett forpliktet til å avgi en prøve til enhver tid
og på ethvert sted, jf. NIFs antidopingregelverk art. 5.2.2.
(3) Utøverinformasjonen skal være tilstrekkelig detaljert slik at dopingkontrolløren kan finne
utøvers adresse/oppholdssted og gis tilgang til utøvers adresse/oppholdssted og finne
utøver på adressen/oppholdsstedet uten at utøver forhåndsvarsles.
(4) Oppgitt postadresse skal være til en adresse der utøver kan motta post fra ADNO. Post
anses mottatt syv dager etter at brev er sendt til utøvers oppgitte postadresse. E-post anses
mottatt umiddelbart når e-post til utøver er bekreftet sendt.
(5) Meldepliktutøver er selv ansvarlig for at utøverinformasjon er gitt i tråd med disse
reglene, også der meldepliktutøver velger å delegere ansvaret til en utøverrepresentant.
(6) Meldepliktutøver er ansvarlig for å oppdatere all informasjon fortløpende, slik at denne
til enhver tid er korrekt.
(7) Oppdatering av informasjon relatert til garantitid skal senest skje før oppgitt garantitid
begynner.
(8) Utøverinformasjonen skal oppgis i ADAMS, med mindre annet er avtalt med ADNO.
§ 6. Reaksjoner overfor meldepliktutøver ved brudd på forskriften
(1) Meldepliktutøver som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften
ilegges advarsel dersom:
a) utøverinformasjon ikke er gitt til rett tid,
b) utøverinformasjon ikke er tilstrekkelig, korrekt og/eller oppdatert, eller
c) meldepliktutøver ikke gjør seg tilgjengelig i garantitiden.
(2) Dersom meldepliktutøver i løpet av en 12-månedersperiode mottar tre skriftlige
advarsler for brudd på første ledd a) – c) anses dette som et brudd på NIFs
antidopingregelverk art. 2.4. Perioden på 12 måneder beregnes fra tidspunktet når det
første forskriftsbruddet faktisk finner sted. Et opphold i rapporteringsplikten som
meldepliktutøver er uten betydning for beregningen.
(3) Advarsler tildelt utøver av annen antidopingorganisasjon i medhold av ISTI og ISRM,
inngår i beregningen av antall advarsler.
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§ 7. Saksbehandling i meldepliktsaker
(1) Utøver skal varsles om overtredelsen innen 14 dager etter at bruddet har funnet sted.
(2) Utøver må være varslet om mulig overtredelse av forskriften før en ny advarsel kan
ilegges.
(3) Advarsel ilegges av Meldepliktkomiteen i Antidoping Norge.
(4) Vedtaket kan påklages til Klagenemnden i Antidoping Norge innen tre uker etter at
meldepliktutøver har mottatt underretning om ilagt advarsel
§ 8. Krav til bevis knyttet til brudd på § 6 (1) a) og b), jf. ISRM B.2.1
For at en meldepliktutøver skal kunne anses for å ha overtrådt forskriften § 6 (1) a) og b) må
ADNO bevise at utøver
a) er varslet om at utøver er satt på meldepliktlisten,
b) er varslet om kravet om å registrere utøverinformasjon,
c) er varslet om konsekvenser av brudd på forskriften, og
d) ved andre eller tredje regelbrudd, at utøver ble varslet om det foregående
regelbruddet forut for det aktuelle regelbruddet, samt plikten til å legge inn eller
oppdatere sin utøverinformasjon innen 48 timer, og
e) som et minimum har opptrådt uaktsomt. Utøver forutsettes å ha opptrådt uaktsomt
om ADNO har bevist at utøver er varslet om a) – d) og utøver likevel ikke oppfylte sin
rapporteringsplikt. Denne antagelsen kan kun tilbakevises av utøver om utøver kan
bevise at utøvers uaktsomhet ikke forårsaket eller bidro til å forårsake regelbruddet.
§ 9. Krav til bevis knyttet til brudd på § 6 (1) c), jf. ISRM B.2.4
For at en meldepliktutøver skal kunne anses for å ha overtrådt forskriften § 6 (1) c) må ADNO
bevise at
a) utøver er varslet om at utøver er satt på meldepliktlisten,
b) utøver er gjort kjent med kravet om å være tilgjengelig for testing på utøvers
oppgitte adresse/oppholdssted i garantitiden samt at det vil innebære et brudd om
utøver ikke er til stede,
c) kontrolløren befant seg på utøvers oppgitte adresse/oppholdssted i utøvers oppgitte
garantitid i ADAMS,
d) kontrolløren gjorde et rimelig forsøk etter forholdene for å få tak i utøver hensyntatt
kravet til uanmeldt prøvetaking,
e) ISTI art. B.2.3 ikke kommer til anvendelse, eller (om den kommer til anvendelse) ble
overholdt, og
f) utøver som et minimum har opptrådt uaktsomt. Utøver forutsettes å ha opptrådt
uaktsomt om ADNO har bevist at utøver er varslet om a) – d) og utøver likevel ikke
var tilgjengelig på oppgitt adresse/oppholdssted i garantitiden. Denne antagelsen kan
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kun tilbakevises av utøver om utøver kan bevise at utøvers uaktsomhet ikke
forårsaket eller bidro til å forårsake at utøver ikke var tilgjengelig for prøvetaking på
oppgitt adresse/oppholdssted i garantitiden, og utøver ikke hadde oppdatert sin
utøverinformasjon ved å angi en annen adresse/oppholdssted hvor utøver ville være
tilgjengelig for dopingkontroll i garantitiden den aktuelle dagen.
§ 10. Dobbeltrapportering
Dersom en utøver er blitt inkludert i en internasjonal registrert testpool av sitt
internasjonale særforbund og i liste over meldepliktutøvere av ADNO, skal ADNO og det
internasjonale særforbundet bli enige om hvem av dem som skal motta utøverens
utøverinformasjon. Ikke i noe tilfelle skal en utøver pålegges å gi utøverinformasjon til mer
enn én av dem, jf. NIFs Antidopingregelverk art. 5.5.3.
§ 11. Toppidrettsutøverlisten
ADNO fastsetter Toppidrettsutøverlisten etter råd fra særforbundene.
§ 12. Plikter for utøver på nasjonalt nivå (toppidrettsutøver)
(1) Toppidrettsutøver plikter på forespørsel fra ADNO som et minimum å oppgi:
a) overnattingsadresse,
b) konkurranseoversikt, og
c) oversikt over regelmessig trening.
(2) Utøver skal registrere opplysningene i ADAMS.
(3) Dersom toppidrettsutøver har unnlatt å gi forespurt utøverinformasjon eller unnlatt å gi
korrekt utøverinformasjon innen datoen som kreves av ADNO, skal ADNO flytte
toppidrettsutøveren over til ADNOs meldepliktutøverliste, jf. NIFs Antidopingregelverk art.
5.5.10.
§ 13. Plikter for utøvere som verken er på internasjonalt eller nasjonalt nivå
ADNO kan innhente utøverinformasjon fra utøvere som verken er definert som utøver på
internasjonalt eller utøver på nasjonalt nivå. Utøvere som ikke etterkommer ADNOs krav
innen en gitt dato kan flyttes over til ADNOs meldepliktliste.
§ 14. Plikter for særforbund
(1) Særforbund plikter å bistå ADNO i innhenting av utøverinformasjon for
toppidrettsutøvere, samt å informere ADNO om følgende forhold:
a) hvilke utøvere som inngår i gruppen av toppidrettsutøvere i særforbundet, og
b) samtlige fastsatte konkurranser, treninger, samlinger og fellesaktiviteter i regi av det
aktuelle særforbundet som involverer toppidrettsutøvere.
(2) Særforbund plikter på forespørsel fra ADNO å gi utøverinformasjon, herunder
informasjon om samtlige fastsatte konkurranser, treninger, samlinger og fellesaktiviteter i
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regi av det aktuelle særforbundet som involverer toppidrettsutøvere. Utøver som defineres
som toppidrettsutøver er likevel fortsatt selv ansvarlig for å inngi utøverinformasjon i
henhold til § 12, men først på forespørsel fra ADNO.
(3) Informasjon skal oversendes ADNO elektronisk.
§ 15. Plikter for idrettslag
(1) Idrettslag plikter på forespørsel fra ADNO å gi utøverinformasjon, herunder informasjon
om samtlige fastsatte konkurranser, treninger, samlinger, fellesaktiviteter i regi av
idrettslaget som involverer toppidrettsutøvere. Utøver som defineres som toppidrettsutøver
er likevel fortsatt selv ansvarlig for å inngi utøverinformasjon i henhold til § 12, men først på
forespørsel fra ADNO.
(2) Utøverinformasjonen skal oversendes ADNO elektronisk, i papirform eller gjøres
tilgjengelig på idrettslagets nettsider, eventuelt på annen måte etter avtale med ADNO.
§ 16. Behandling av utøverinformasjon, jf. NIFs antidopingregelverk art. 5.5.7
(1) Utøverinformasjon som er gitt av en utøver som inngår i den registrerte testpoolen, vil
være tilgjengelig via ADAMS, for WADA og for andre antidopingorganisasjoner som har
prøvetakingsmyndighet over utøveren i henhold til NIFs Antidopingregelverk art. 5.2.
(2) Utøverinformasjon skal til enhver tid håndteres strengt fortrolig, den skal utelukkende
brukes til å planlegge, koordinere eller gjennomføre dopingkontroller, fremskaffe
informasjon som er relevant for utøvers biologiske pass eller andre analyseresultater, for å
støtte etterforskning av et mulig regelbrudd eller støtte prosesser som gjelder et påstått
regelbrudd.
(3) Utøverinformasjonen skal slettes i samsvar med International Standard for the
Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI) når informasjonen ikke lenger er
relevant for formålet.

