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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 innser mangel på antidopingkunnskap som den overordnede utfordring for cricketspillere og 

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

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

brudd på dopingbestemmelsene i form av å bruke ulisensierte kosttilskudd, ikke følge ADNOO-

testrutiner eller bruke medisiner kjøpt i utlandet. 

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 

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

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

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 

 

 

 

 

formaterte: Norsk (bokmål)

Kommentert [LO1]: Ta med et avsnitt om hva dere ser 
som de største risikofaktorene for brudd på 
dopingbestemmelsene i deres idrett. Dette skal addresseres 
senere i tiltaksplanen med konkret€ tiltak for å redusere 
denne risikoen. 



4 
 

 

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 
- Frem mot helligdager og vanlige feriedatoer vil NCF minne medlemmene om farene ved 

Frem mot helligdager og vanlige feriedatoer vil NCF minne medlemmene om farene ved 

Frem mot helligdager og vanlige feriedatoer vil NCF minne medlemmene om farene ved 

- All NCF-antidopinginformasjon distribuert til medlemmene vil være tilgjengelig på engelsk. 

- NCFs nettsted 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 

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

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

Derfor bør nevnte aktører øke kunnskapen om antidopingregulering vesentlig.” 

 

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

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

- I løpet av kalenderårets første styre- eller komitémøte vil et medlem av administrasjonen 

være til stede for å sikre at alle medlemmene har fullført Ren Utøver. 

- 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, der gjeldende 

handlingsplaner vil være et samtaleemne. 

- NCF-administrasjonen vil utvikle en beredskapsplan i tilfelle dopingbrudd. Planen vil bli 

revidert årlig. 

 

Events 
 



5 
 

 

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

regelverket, og at arrangementet har nulltoleranse for dopingbrudd." 

 

 

Tiltak 
Deltakere på NCF-arrangementer vil være bundet til norske antidopingregler gjennom deres 

medlemskap og / eller kontrakt. 

NCF vil imidlertid skille mellom åpne arrangementer rettet mot å introdusere cricket for barn og unge 

og mer konkurranseorienterte arrangementer. 

Åpne arrangementer rekrutterer ikke deltakerne til å være medlemmer av NCF. 

NCF vil invitere ADNO til seriestart på Ekeberg. 

NCF vil invitere ADNO til å være til stede på NCF-arrangementer (dvs. innendørs turneringer og NM). 

 

Klubber 
 

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

“Alle norske klubber bør være klar over sitt ansvar når det gjelder 

antidoping. NCF-klubber vil være kjent med Rent Idrettslag.” 

Tiltak 
- NCF vil invitere ADNO til å informere klubber om norske antidopingregler under NCFs årlige 

NCF vil invitere ADNO til å informere klubber om norske antidopingregler under NCFs årlige 

o NCF er forpliktet til å varsle ADNO om aktuelle risikofaktorer i norsk cricket i god tid 

før møtet, for å sikre at den delte informasjonen blir så cricket-spesifikk som mulig. 

- Nye klubber som mottar oppstartmidler er forpliktet til å fullføre opplæring i norske 

antidopingbestemmelser tilrettelagt av ADNO. 

- Klubber som deltar i NCF ungdomsligaer, vil bli invitert til ungdomsligaforum, der antidoping 

vil være et av temaene. 

Landslag 
Mål 

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

"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 medisinsk personell tilknyttet landslag fullfører Ren Utøver. 

- Landslagsspillere vil ikke motta sin dagpenger før de fullfører Ren Utøver. 

formaterte: Norsk (bokmål)
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- Alle støttemedlemmer tilknyttet et landslag vil i løpet av en toårsperiode være til stede på en 

ADNO-samtale / presentasjon. 

 

 

 

 

 

 


