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NCF
Handlingsplan antidoping 2017-2020

Norges Cykleforbund vil gjennom aktivt holdningsskapende arbeid videreutvikle sin null toleranse ikke bare i
forhold til doping, men også bruk av tekniske og taktiske metoder for å jukse seg til fortrinn.
Etisk policy

For at NCF og dets organisasjon skal fremstå som gode forbilder og referansepersoner, er vi opptatt av at forbundets omdømme
knyttes til positive verdier og vurderinger.

Verdier

NCF’S ARBEID BYGGER PÅ VERDIENE FELLESKAP, HELSE, ÆRLIGHET OG TRYGGHET.
NCF har derfor en policy om nulltoleranse når det gjelder blant annet doping, narkotika, økonomisk
mislighold/bedrageri, seksuelle overgrep og mobbing. Personer som skal arbeide i og ha verv/oppgaver i landslag (utøvere og
ledere) og støtteapparat, vil i tillegg til faglige og sportslige kvalifikasjoner bli vurdert i forhold til denne policyen.
Dersom arbeidstaker gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av sine forpliktelser i henhold til ansettelsesavtalen, kan arbeidsgiver si
opp ansettelsesforholdet med øyeblikkelig virkning. Alvorlig forsømmelser, herunder medvirkning til bruk av forbudte metoder og
midler i forhold til IOCs, UCIs NIFs og NCFs lover og regler kan medføre oppsigelse med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder
også om slike forhold har bakgrunn i hendelser før ansettelsen i NCF, men ikke kommet for en dag før senere. Alle ansatte må
underlegge seg NIF lov ved eventuelle tvister.
Overordnet har vi krav om at alle som både arbeider i administrasjonen samt sitter i NCF styre og ulike
utvalg skal ha gjennomgått ADNs Ren Utøver.
I tillegg har vi etablert et samarbeid med ungdomsorganisasjonen MOT for å aktivt utvikle gode holdninger
på et tidlig stadium for å legge grunnlaget for riktige veivalg senere.
Handlingsplanen for antidopingarbeidet i 2017-2020 bygger på disse grunnprinsippene og følges opp med
følgende tiltak:
1. alle utøvere som skal delta på landslag må gjennomgå Ren utøver. Ref landslagsutøveravtalen.
2. alle klubber som leverer utøvere til landslagene bør også være Rent Idrettslag
3. alle klubber som arrangerer NC/NM skal være Rent Idrettslag
4. alle landslagssamlinger har minst ett seminar/aktivitet relatert til antidopingarbeid
5. alle regionsamlinger i NCF regi skal gjennomgå et MOT seminar
6. Det vil bli arrangert ADN/MOT seminar under Morgendagens Helter rittet hvert år.
7. NCF er vert for UCI juniorkonferanse under VM i Bergen. Her er tema «Hvordan bli den neste
Thor Hushovd på ærlig vis» – avsluttes med MOT foredrag

Norges Cykleforbund • Postadresse: Pb: 170, 1309 Rud • Besøksadresse: Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga
Telefon: +47 67 80 49 20 • E-post: post@sykling.no • Bankgiro: 5134.06.06012
www.sykling.no

8. Det er planlagt et Antidopingseminar i forbindelse med VM i Bergen 2017. Arrangør er et
samarbeid med NCF, Bergen 2017 as, ADN og Kulturdepartementet.

