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Handlingsplan skitinget 2014 (Loen) – antidoping arbeid for skiidretten.
Arbeidet mot doping i skiidretten er forankret gjennom grunnverdiene idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet. På Skitinget 2014 i Stryn ble det vedtatt en Handlingsplan for skiidrettens
antidopingarbeid. Skikretsene følger opp denne ved å implementere et eget punkt om
Antidoping i sine handlingsplaner, med tiltak rettet mot krets-, klubb- og utøvernivå.

Mål og tiltak:
Rent idrettslag:
•

TVSK har som målsetning at 50% av klubbene i kretsen skal ha gjennomført
rent idrettslag innen utgangen av 2018.
o Ringerunde til de største klubbene med info/invitere kretsen til styremøte etc
§ se forslag til brev til klubb Hedmark og Oppland skikrets
o Ha info på høstmøte og andre arenaer hvor klubber samles, trenere og foreldre
er gode kanaler å spre info til utøvere.
§ Antidoping Norge ved Jimmy Vika kommer til Høstmøte 5. november
o Oppfordre arrangører av ”store” turrenn (seeding renn) til å ta rent idrettslag
o Arrangører av KM, Nordea TV cup og andre store arrangementer i kretsen,
skal ha utført rent idrettslag.
o Lage link på nettsidene - OK

Ren utøver:
•

TVSK har som målsetning at alle seniorløpere og alle juniorløpere som går
nasjonale og internasjonale (FIS) renn, skal ha tatt ren utøver.
o Må være ren utøver for å motta «stipend» i TVSK - fra og med 2016
o Løpere må ta «ren utøver» sertifisering for å reise til HL, jr NM og sr NM
o Alle løpere tilknyttet team i kretsen skal ha gjennomført ren utøver
§ Innført i alle løperavtaler i alle 3 teamene
o Få e-modulen til å linkes opp til Min Idrett – info og direkte link, samt at det
legges på idretts CVen.
§ Meldt inn til ADN som ser på saken
o Trenere (”ansatte”) i kretsen skal ta ren utøver – få det inn i arbeidsavtalen?
(høre med NSF sentralt om det er lov?)
o Antidoping foredrag på miljøsamlinger?
o Facebook/sosiale medier – tease ADN med mer. - Ok

	
  

Andre virkemidler og tanker rundt antidoping arbeidet.
•
•
•
•
•

Hva med å få Antidoping Norge til å lage Ren særkrets? – ADN skulle sjekke
nærmere
Styret utnevner en ansvarlig for antidopingarbeidet i kretsen?
Alle klubber må ha Antidopingberedskapsplan
Kretsens beredskapsplan: hvordan følge opp klubb som melder inn Dopingsak?
Samarbeide med idrettskrets og ADN om foredrag->infoskapende arbeid

Høstmøte TVSK 5 november:
§ Informere kort (15-20 min) om Antidoping arbeidet - Antidoping Norge ved Jimmy
Vika vil være tilstede. (Tema?: beredskapsplan, hva klubb kan gjøre)
§ Formidle at vi oppfordrer alle til å ta «rent idrettslag»
	
  

