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Bakgrunn 
Norges Cricketforbund (NCF) visjon er: 

«Vil du være med å spille?» 

Når det gjelder antidoping, har NCF en nulltoleranse for doping, forankret i NCFs kjerneverdier 

«inspirere, motivere og engasjere.» 

NCFs viktigste antidopingmål er å fremme en dopingfri sport gjennom spesifikke og forebyggende 

tiltak i hele organisasjonen. For å nå dette målet vil NCF ha økt fokus på å distribuere lett forståelig 

antidopinginformasjon til våre spillere, frivillige og samfunnets ressurser. 

 

Risikofaktorer 

NCF anser mangel på antidopingkunnskap som den overordnede utfordring for cricketspillere og 

andre individer tilknyttet norsk cricket. 

Overlagt brudd på dopingbestemmelsene kan forekomme. NCF er imidlertid mer opptatt av utilsiktet 

brudd på dopingbestemmelsene i form av å bruke kosttilskudd eller legemidler som inneholder 

stoffer på dopinglisten. Særlig kan legemidler kjøpt i utlandet medføre økt risiko. Det er også en 

risiko for at utøvere ikke vet at dersom de nekter å avgi dopingprøve, kan dette sidestilles med å 

avlegge en positiv prøve.  

Handlingsplanene presentert senere i dette dokumentet er utviklet med tanke på disse 

risikofaktorene. 

Implementering 
NCF består av over 60 klubber. Selv om det er cricketklubber i hele Norge, er hoveddelen av 

cricketklubber konsentrert i Oslo og storstadsregionen. NCF er for tiden spesielt oppmerksom på 

norsk ungdoms- og kvinnecricket. 

I et kalenderår deltar NCF-klubber i cricketligaer, turneringer og sosiale arrangementer utendørs og 

innendørs. NCF har også flere landslag som deltar i internasjonale cricket-turneringer. Fra og med 

2020 er NCF også tilknyttet European Cricket League (ECL), noe som gir elite cricket i Norge en 

europeisk bred plattform for å konkurrere og presentere norsk cricket. 

Delmål og tiltak 
NCF har definert følgende fokusgrupper for antidopinginnsats og handlingsplaner: 

- Kommunikasjon 

- Administrasjon, styre og komiteer 

- Arrangementer 

- Landslag 
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Kommunikasjon 
 

Mål 
NCFs mål å kommunisere antidoping på en adekvat måte er: 

"Et generelt kompetanse- og kunnskapsløft i hele NCF ved hyppig, relevant og lettfattelig 

kommunikasjon av antidopingregler og forskrifter." 

 

Tiltak 
- Dele relevante Facebook-innlegg fra ADNO 

- Invitere utøvere som er aktuelle for internasjonal representasjon (senior/junior) til ADNOs 

lukkede facebookgruppe «Antidoping for topputøvere» 

- Handlingsplan og beredskapsplan skal være tilgjengelig på engelsk på NCFs nettside.  

- NCFs nettside vil til enhver tid bli oppdatert med relevant og lett forståelig 

antidopinginformasjon. 

- NCF presentasjonsmaler vil inneholde et lysbilde med antidopinginformasjon. 

 

Administrasjon, styre og komiteer 
 

Mål 
”NCFs administrasjon, styre og komiteer er ledende aktører i utviklingen av norsk cricket. Derfor bør 

nevnte aktører øke kunnskapen om antidopingregelverket vesentlig.” 

 

Tiltak 
- NCF-administrasjon, styremedlemmer, samt komitémedlemmer, vil fullføre alle Ren Utøver-

modulene.  

- NCF-administrasjon har frist for gjennomføring av Ren Utøver 15. mars 2022. Nyansatte har 

frist ved utgangen av året de blir ansatt.  

- Etter forbundstinget annet hvert år settes en frist for gjennomføring av Ren Utøver for nye 

styremedlemmer.  

- Komitemedlemmer har frist for gjennomføring av Ren Utøver i kontrakt.  

- Alle personer som er engasjert av NCF vil ha et avsnitt i kontrakten om at de overholder 

norske antidopingregler. 

- NCF vil årlig gjennomføre et Rent Særforbund-møte med ADNO. 

- NCF-administrasjonen vil utvikle en beredskapsplan i tilfelle brudd på dopingbestemmelsene. 

Planen vil bli revidert annet hvert år i forbindelse med søknad om resertifisering. 
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Events 
 

Mål 
"Alle NCF-arrangementer vil annonsere og kommunisere at arrangementet overholder NIFs 

antidopingregelverk, og at arrangementet har nulltoleranse for brudd på dopingbestemmelsene." 

Tiltak 
Deltakere på NCF-arrangementer vil være bundet til NIFs antidopingregelverk gjennom deres 

medlemskap og / eller kontrakt. 

NCF vil imidlertid skille mellom tilpassede lavterskel-arrangement for barn, unge og kvinner, og mer 

konkurranseorienterte arrangementer. 

NCF vil invitere ADNO (antidopingpatruljen) til et arrangement i løpet av 2022-2023, for eksempel 

seriestart.  

 

Klubber 
 

Mål 
“Alle norske klubber bør være klar over sitt ansvar når det gjelder antidoping. NCF-klubber skal få 

informasjon om Ren Utøver og grunnleggende antidopingkunnskap»  

Tiltak 
- NCF vil invitere ADNO til å informere klubber om Ren Utøver (norsk og engelsk versjon) og 

grunnleggende antidopingkunnskap under NCFs årlige klubbledermøte. 

- NCF vil invitere ADNO (antidopingpatruljen) til et arrangement i løpet av 2022-2023, for 

eksempel seriestart. 

- Barn, ungdom og breddeutvalget vil bli involvert i å promotere Ren Utøver til yngre utøvere 

på klubbnivå. Dette vil være på agendaen i forbindelse med at utvalgsmedlemmene selv 

gjennomfører REN Utøver.  

Landslag 

Mål 
"NCF-landslagsspillere er ambassadører for norsk cricket, og vil representere sporten positivt gjennom 

deres kunnskap om norske antidopingregler." 

Tiltak 
- NCF vil utvikle en rutine der alt støttepersonell tilknyttet landslag fullfører Ren Utøver. 

- Landslagsspillere vil ikke motta sine dagpenger under internasjonale turneringer før de 

fullfører Ren Utøver. 

- Alt støttepersonell tilknyttet et landslag vil i løpet av en toårsperiode være til stede på en 

ADNO-samtale / presentasjon.  

 


