Bilsportforbundets
holdning til
rusmidler
• Norges Bilsportforbund skal framstå som en organisasjon
som arbeider mot bruk av rusmidler i forbindelse med bilsport.
• Bilsportforbundet skal være tilknyttet Antidoping Norge og
med det regelverket til WADA. Alle bilsportsutøvere skal være
forpliktet til å rette seg etter disse regler og kontroller.
• Barn og ungdom som deltar i bilsport skal møte et trygt
og rusfritt miljø under konkurranse og trening.
• Trenere, ledere og utøvere skal framstå som gode forbilder
for barn og unge og ikke nyte rusmidler under løpene. Det
oppfordres også til å være varsom i sosiale sammenheng.
• Bilsportsutøvere skal informeres om de skadevirkninger
rusmidler har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det
sosiale miljø.

Norges Bilsportforbund har inngått avtale med Antidoping
Norge om utførelse av antidopingarbeid i bilsporten.
Antidoping Norge er en selvstendig
stiftelse som driver antidoping
arbeid i Norge. Gjennom avtalen
med Norges Bilsportforbund har
Antidoping Norge fått myndighet
til å utføre dopingkontroller i bilsporten. Antidoping Norge skal
også bistå Norges Bilsportforbund
i forebyggende antidoping arbeid
og undervisning.

Hva skal testes?
Norges Bilsportforbund er underlagt FIA som igjen følger World
Anti-Doping Agency’s (WADA)
regelverk, slik at den dopinglisten
som gjelder for norsk idrett også
vil gjelde for lisensinnehavere i
Norges Bilsportforbund.
Denne dopinglisten finner du på
www.antidoping.no, der finner du
også en legemiddelliste som viser

hvilke legemidler i Norge som
inneholder stoffer som står på
dopinglisten.
Hvordan testes det?
Antidoping Norge står for all testing
og følger gjeldende prosedyrer.
Sjekk www.antidoping.no for mer
informasjon om dopingkontrollen.
Lisensinnehavere skal alltid informeres om sine plikter og rettigheter.
Det som gjelder for alle kontroller
og lisensinnehavere er at de utøvere
som er plukket ut til dopingkontroll
plikter å avlegge prøve, dersom
dette ikke gjøres kan det medføre
reaksjoner.
Testingen kan foregå på to forskjellige måter, hvilken som blir valgt er
avhengig av hva man tester for og om
det er konkurranse eller trening.

>>>

• Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri.
På spesielt avsatte områder kan det serveres alkohol, men
da kun i henhold til norsk alkohollovgivning og gitte tillatelser.
På grunn av sikkerhet men også på grunn av det sosiale miljø,
skal det være god kontroll med serveringen.
• Bilsporten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler
med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet
knyttet til salg av rusmidler.
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