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Utløsende faktor/scenario: 
 

1. Utøver på lavere nivå (utenfor landslag)  
Gen.sek. kontaktes enten av ADNO pr. tlf/brev, eller utøver tar selv kontakt ved 

mulig brudd på bestemmelsene. 

 Handling Varsling Kommunikasjon 

(Hvem sier hva) 

Fakta/ 

dokumentasjon 

Husk! 

Prosessleder 

 

Gen.sek. er 

prosessleder opp mot 

ADNO og klubb. 

Passer på å involvere 

riktige personer fra 

forbundet. 

Internt i 

NKBF 

ADNO 

NIF/OLT 

Klubb 

Utøver og evt. 

Foreldre  ved 

mindreårige 

utøvere (u. 18 

år) 

President og 

gen.sek. er de eneste 

fra forbundet som 

uttaler seg eksternt.  

Det opprettes en 

beredskapsgruppe 

hvor bl.a. uttalelser 

koordineres med, 

samt med evt. 

Medieansvarlig i de 

andre involverte 

organisasjonene. 

 

Forsøke å få frem 

fakta i saken, samt 

føre en 

kommunikasjonslo

gg 

 

 

 

Oversikt/fakta 

 

Hva er fakta i saken? 

Hvem vet hva? 

Hvor er utøver? 

 Ta avstand fra 

handlingen, støtt 

utøver – hvis det er 

naturlig. 

Forholde oss til 

fakta. 

 

  

Konfidensialitet Hvem vet, hvem må 

vite? Klart skille 

mellom "nice to 

know" og "need to 

know" 

Dialog med ADNO 

 

    

Utøver     Utøveren og 

dennes 

rettigheter. 

Hvis utøver 

ønsker: Analyse 

av B-prøven 

Medisinsk 

apparat kan evt. 

Kobles på. 

 

Klubb Skal informeres. 

Poengtere 

konfidensialitet. 

Bli enige om tiltak. 

Informere om videre 

saksgang. 

 

    

Media Hva vet media? 

Hvordan kan vi ta 

styring på ekstern 

kommunikasjon? 

 NKBF har en 

tydelig holdning 

mot doping. Rent 

særforbund, ren 

utøver, rent 

idrettslag. 

  



Vi ønsker hyppige 

tester både nasjonalt 

og internasjonalt. 

 

 

2. Utøver på toppnivå (landslag) 
- Gen.sek. kontaktes enten av ADNO pr. tlf/brev, eller utøver tar selv kontakt ved 

mulig brudd på bestemmelsene. 

 Handling Varsling Kommunikasjon 

(Hvem sier hva) 

Fakta/ 

dokumentasjon 

Husk! 

Prosessleder 

 

Sportssjefen er 

prosessleder opp mot 

gen.sek. , ADNO og 

klubb.  

Gen.sek. sørger for å 

sette i gang 

prosessen. 

Internt i 

NKBF 

ADNO 

NIF/OLT 

Klubb 

Utøver og evt. 

Foreldre  ved 

mindreårige 

utøvere (u. 18 

år) 

President og 

gen.sek. er de eneste 

fra forbundet som 

uttaler seg eksternt.  

Det opprettes en 

beredskapsgruppe 

hvor bl.a. uttalelser 

koordineres med, 

samt med evt. 

Medieansvarlig i de 

andre involverte 

organisasjonene  

(ADNO, OLT). 

 

Forsøke å få frem 

fakta i saken, samt 

føre en 

kommunikasjonslo

gg 

 

 

 

Oversikt/fakta 

 

Hva er fakta i saken? 

Hvem vet hva? 

Hvor er utøver? 

 Ta avstand fra 

handlingen, støtt 

utøver – hvis det er 

naturlig. 

Forholde oss til 

fakta. 

 

  

Konfidensialitet Hvem vet? 

Hvem må vite?  

Landslagstrener 

informeres. 

Involvere det 

medisinske 

støtteapparatet i 

forbundet? 

Skal de andre på 

landslaget 

informeres?  

Klart skille mellom 

"nice to know" og 

"need to know" 

Dialog med ADNO 

 

    

Utøver Sportssjef tar kontakt 

og holder dialogen. 

Sportssjef spør om 

frivillig suspensjon. 

Trengs noen form for 

støtte? (Advokat, 

andre) 

 

   Utøveren og 

dennes 

rettigheter. 

Hvis utøver 

ønsker: Analyse 

av B-prøven 

Medisinsk 

apparat kan evt. 

Kobles på. 

 



Klubb Informeres av 

sportssjef. 

Poengtere 

konfidensialitet. 

Bli enige om tiltak. 

Informere om videre 

saksgang. 

 

    

Media Hva vet media? 

Hvordan kan vi ta 

styring på ekstern 

kommunikasjon? 

 NKBF har en 

tydelig holdning 

mot doping. Rent 

særforbund, ren 

utøver, rent 

idrettslag. 

Vi ønsker hyppige 

tester både nasjonalt 

og internasjonalt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Innkomne tips om mulig dopingbruk hos utøver 
- Media kontakter noen i forbundet eller det går rykter i miljøet 

 Handling Varsling Kommunikasjon 

(Hvem sier hva) 

Fakta/ 

dokumentasjon 

Husk! 

Prosessleder 

 

Gen.sek. er 

prosessleder og 

oppretter kontakt opp 

mot ADNO. Passer 

på å involvere riktige 

personer fra 

forbundet. 

Internt i 

NKBF 

 

Gen.sek. er den 

eneste fra forbundet 

som uttaler seg 

eksternt. 

Forsøke å få frem 

fakta i saken, samt 

føre en 

kommunikasjonslo

gg 

Blir det en reell 

sak – se 

tidligere 

scenarier. 

 

 

Oversikt/fakta 

 

Hva er fakta i saken? 

Hvem vet hva? 

Hvor kommer 

ryktene/informasjone

n fra? 

 Ta avstand fra 

handlingen, støtt 

utøver – hvis det er 

naturlig. 

Forholde oss til 

fakta. 

 

  

Konfidensialitet Vi forholder oss 

nøytrale inntil 

ryktene evt. Kan 

bekreftes fra ADNO 

 

    

Utøver Informeres om 

ryktene og holdes 

informert om 

prosessen videre. 

   Utøveren og 

dennes 

rettigheter. 

 

Klubb      

Media   NKBF har en 

tydelig holdning 

mot doping. Rent 

særforbund, ren 

utøver, rent 

idrettslag. 

Vi ønsker hyppige 

tester både nasjonalt 

og internasjonalt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ansatt eller andre i støtteapparatet blir tatt for bruk av dopingmidler 

- Gen.sek. kontaktes enten av ADNO pr. tlf/brev, eller vedkommende tar selv 

kontakt ved mulig brudd på bestemmelsene. 

 

 Handling Varsling Kommunikasjon 

(Hvem sier hva) 

Fakta/ 

dokumentasjon 

Husk! 

Prosessleder 

 

Gen.sek. er 

prosessleder opp mot 

ADNO og andre i 

forbundet.  

Internt i 

NKBF 

ADNO 

 

Gen.sek. og 

sportssjef er de 

eneste fra forbundet 

som uttaler seg 

eksternt.  

Det opprettes en 

beredskapsgruppe 

hvor bl.a. uttalelser 

koordineres, samt 

med evt. 

Medieansvarlig i 

ADNO. 

 

Forsøke å få frem 

fakta i saken, samt 

føre en 

kommunikasjonslo

gg 

 

 

 

Oversikt/fakta 

 

Hva er fakta i saken? 

Hvem vet hva? 

Hvor er den ansatte? 

 Ta avstand fra 

handlingen, støtt 

den ansatte – hvis 

det er naturlig. 

Forholde oss til 

fakta. 

 

  

Konfidensialitet Hvem vet? 

Hvem må vite?  

Informere andre 

ansatte og utøvere på 

laget. 

Klart skille mellom 

"nice to know" og 

"need to know" 

Dialog med ADNO 

 

    

Ansatt Gen.sek. tar kontakt 

og holder dialogen. 

Vurdere suspensjon. 

Trengs noen form for 

støtte? (Advokat, 

andre) 

 

   Den ansatte og 

dennes 

rettigheter. 

Hvis den ansatte 

ønsker: Analyse 

av B-prøven 

 

Media Hva vet media? 

Hvordan kan vi ta 

styring på ekstern 

kommunikasjon? 

 NKBF har en 

tydelig holdning 

mot doping. Rent 

særforbund, ren 

utøver, rent 

idrettslag. 

Vi ønsker hyppige 

tester både nasjonalt 

og internasjonalt. 

 

  

 

 

 



5. Utøver, ansatt eller andre i støtteapparatet langer dopingmidler 
- Media, politi, medlemmer fra forbundet kontakter gen.sek. om at noen i vårt 

forbund langer dopingmidler 

 Handling Varsling Kommunikasjon 

(Hvem sier hva) 

Fakta/ 

dokumentasjon 

Husk! 

Prosessleder 

 

Gen.sek. er 

prosessleder opp mot 

politi, ADNO,  og 

klubb. Passer på å 

involvere riktige 

personer fra 

forbundet. 

Internt i 

NKBF, politi, 

ADNO, 

NIF/OLT, 

Klubb 

Utøver og evt. 

Foreldre  ved 

mindreårige 

utøvere (u. 18 

år) 

President og 

gen.sek. er de eneste 

fra forbundet som 

uttaler seg eksternt.  

Det opprettes en 

beredskapsgruppe 

hvor bl.a. uttalelser 

koordineres, samt 

med evt. 

Medieansvarlig i de 

andre involverte 

organisasjonene. 

 

Forsøke å få frem 

fakta i saken, samt 

føre en 

kommunikasjons-

logg 

 

 

 

Oversikt/fakta 

 

Hva er fakta i saken? 

Hvem vet hva? 

Hvor er 

utøver/ansatt? 

 Ta avstand fra 

handlingen. 

Forholde oss til 

fakta. 

 

  

Konfidensialitet Hvem vet? 

Hvem må vite? Klart 

skille mellom "nice 

to know" og "need to 

know" 

Dialog med ADNO, 

politi 

 

    

Utøver/ansatt     Utøveren/den 

ansatte og 

dennes 

rettigheter. 

 

 

Klubb      

Media Hva vet media? 

Hvordan kan vi ta 

styring på ekstern 

kommunikasjon? 

 NKBF har en 

tydelig holdning 

mot doping. Rent 

særforbund, ren 

utøver, rent 

idrettslag. 

Vi ønsker hyppige 

tester både nasjonalt 

og internasjonalt. 

 

  

 


