
Sak 13.16 og 13.17 IS og OIK 

• Berømme Oslo idrettskrets for et initiativ som vil styrke 
antidopingarbeidet ved å kriminalisere den økonomiske gevinsten av 
doping.  

• Det skal ikke en gang i teorien være mulig å tjene gode penger på en 
idrettskarriere, om det er som utøver eller støttespillere uten at det er 
mulig å gjøre noe med det hvis det viser seg at den er tuftet på bevisst 
juks og bedrag.  

• Slik vil vi ikke ha det. Derfor støttes Oslo idrettskrets forslag. 
• Ser at IS også foreslår det - bra 

 
Men vi har som dere vil se, foreslått et tillegg til IS forslag til vedtak.  
 
Jeg tror vi alle husker bildene fra VM i Seefeld. Det var virkelig et bilde på hvor 
trist dette er. I dag har vi i Norge egne straffebestemmelser i lovgivningen 
knyttet til bruk av doping. Men bloddoping som ble brukt i Seefeld, rammes 
ikke av vårt lovforbud. Det er derfor naturlig at vi arbeider for at bloddoping 
forbys i lovgivningen på linje med anabole steroider, veksthormon, Epo og 
brorparten av stimulerende midler. 
 
En annen sak hvor vi også trenger en lovregulering er at i Seefeld, var det 
politiet som banket på døra, de banket på med en rambukk for å komme seg 
inn. En representant for FIS eller ADØ, ville ikke hatt den samme muligheten til 
å ta seg inn i huset. Da ville utøverne fått en advarsel.  
 
Politiet ville med stor sannsynlighet ikke kunne gjort det samme i Norge med 
dagens lovgivning.   
 
Seefeld saken viser også at et samarbeidet mellom de nasjonale 
antidopingorganisasjonene og politiet er viktig. Saken i Seefeld, eller egentlig i 
Erfort, ville aldri blitt rullet opp uten et tett samarbeid mellom antidoping 
Tyskland/Østerrike og politiet. Vi må derfor arbeide for at politiet og 
antidopingorganisasjonene skal kunne dele informasjon. Det er det heller ikke 
åpning for i dagens regelverk.  
 
Og helt til slutt: vi må arbeide for at det settes av ressurser i politiet til dette 
arbeidet.  
 
Med andre ord; det er behov for en streng lovgiving og utveksling av erfaring 
som gir politiet mulighet til å sette av ressurser. 



Vi foreslår derfor to tillegg til IS forslag. Hvis vi klarer å få gjennomslag for dette 
i Norge, vil norsk idrett virkelig være i front mot doping 
 

• Idrettsstyret skal arbeide for at norsk lovgivning hjemler inndragning av 
den økonomiske gevinsten ved doping. 

 
Og at 

• Idrettsstyret skal arbeide for at norsk lovgivning har et forbud mot 
bloddoping, og at politi og Antidoping Norge kan dele informasjon og at 
politiet setter av ressurser til antidopingarbeidet.  

 
Dette vil ikke bare skjerpe antidopingarbeidet i toppidretten, men bidra til å 
styrke vårt arbeid for sunne trenings- og konkurransemiljøer. 
 


