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Saken gjelder krav om utelukkelse og rettighetstap for brudd NIFs lov kapittel 12 for å 
nekte å avgi dopingprøve.  
 
A (utøver), født **.** 1990, er på tidspunktet for påtalebegjæring ikke tilsluttet en klubb 
eller forbund med tilknytning til Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske 
komite, men var under ett år før det påtalte forholdet medlem av ** tilsluttet ** 
idrettskrets og Norges Styrkeløftforbund.  
 
I henhold til § 12-2 i lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske 
komite (NIFs lov) er kontroll- og påtalekompetansen i dopingsaker tillagt Stiftelsen 
Antidoping Norge (ADN). 
 
Påtalenemnda i Antidoping Norge vedtok 2. mai 2018 å inngi påtale til Domsutvalget for 
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite (Domsutvalget) mot 
utøver. Påtalen gjelder overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav c), nekte å avgi prøve 
eller unndra seg dopingkontroll på annen måte. Påtalebegjæringen har slik påstand: 
 

A dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha 
valgte og oppnevnte tillitsverv, jf. NIFs lov §12-8 (5) for en periode av 4 -fire- år.  

 
Utøver ble først oversendt påtalebegjæringen fra ADN med tre ukers tilsvarsfrist jf. NIFs 
lov § 12-12 (1). Utøver inngav ikke tilsvar innen fristen og har ikke besvart øvrige forsøk 
på kontakt fra Domsutvalgets sekretariat.   

 

 
Sakens bakgrunn: 
 
Utøver var medlem av ** frem til 23. juni 2017. Utøver ble den 8. november 2017 
kontaktet av to kontrollører på sin bopelsadresse for innkalling til uanmeldt 
dopingkontroll i regi av ADN.  Kontrollørene spurte utøver om han ville avgi prøve, noe 
utøver avviste. Utøver ble i følge ADN informert om at han kunne testes i ett år etter 
utmelding, og at det å nekte å la seg teste regnes som en positiv dopingprøve som 
medfører utelukkelse i fire år. Utøver bestrider at han fikk slik informasjon. 
Kontrolløren forlot deretter adressen.  
 
Utøver har ikke samtykket til frivillig suspensjon og suspensjon har ikke vært begjært av 
ADN. Utøver har heller ikke samtykket til forenklet behandling.  
 
 
ADN anfører: 
 
Utøver ble informert om at han kunne testes i ett år etter utmelding, samt opplyst om 
konsekvensene av en nektelse fra ADNs kontrollører.  
 
Etter NIFs lov §12-1 (4) er den som melder seg ut av et idrettslag tilsluttet NIF fortsatt 
pliktig til å underkaste seg dopingkontroll i ett år etter utmelding. Utøver var medlem av 
** frem til 23. juni 2017 og kunne derfor testes i medhold av §12-1 (4) da kontrollen fant 
sted 8. november 2017.  
 



Det er ansett som regelbrudd å nekte å avgi dopingprøve eller å unndra seg 
dopingkontroll på annen måte, jf. NIFs lov §12-3 (1) bokstav c), jf. WADC art. 2.3. I 
kommentarene til WADC art.2.3. fremgår det at ved nektelse må utøver ha handlet 
forsettlig. Utøver må således ha regnet det som sikkert eller overveiende sannsynlig at 
en nektelse ville innebære brudd på dopingbestemmelsene, eller holdt følgen som mulig. 
 
Utøver ble opplyst om konsekvensen av en nektelse av begge de to kontrollørene fra 
ADN. De to kontrollørene var for øvrig begge av den oppfatning at utøver forstod hvilke 
konsekvenser dette ville kunne få for han og at han likevel avstod fra å la seg teste. 
 
ADN legger til grunn at utøver ble varslet om konsekvensene av å nekte og avgi prøve og 
utøver handlet således forsettlig jf. NIFs lov §12-3 (1) bokstav c), jf. WADC art 2.3. NIFs 
lov §12-8 (5) første punktum kommer dermed til anvendelse og utøver skal ilegges fire 
års utestengelse.  
 
 
Utøver anfører: 
 
Utøver har som nevnt ikke inngitt tilsvar til Domsutvalget, men har i samtale med 
rådgiver i ADN i forbindelse med ADNs behandling av saken anført: 
 
Kontrollørene ankom utøvers bopel om lag klokken 21:45 den aktuelle kvelden. De 
informerte om at kontrollen kunne utføres hjemme hos utøver eller på kontoret. Utøver 
informerte om at han ikke ville la seg teste fordi han var utmeldt. Utøver var klar over at 
dersom man er en aktiv utøver så kan man bli suspendert for å ikke avgi prøve, men 
tenkte at han hadde meldt seg ut.  
 
Kontrollørene informerte ikke om konsekvensene ved at utøver nektet å la seg teste. Det 
så ikke ut som at det var et problem for kontrollørene at utøver ikke ville la seg teste og 
utøver fikk inntrykk av kontrollørene ikke hadde fått beskjed om at utøver ikke lenger 
var medlem av styrkeløftforbundet.  
 
Utøver har ikke så mange tanker om utestengelsen i seg selv. Han bryr seg ikke noe om 
dette og har ingen planer om å konkurrere lenger. Det er imidlertid synd at klubben og 
forbundet får brev om en eventuell utestengelse og stilles i et dårlig lys. Utøver skulle 
gjerne forlatt idretten «med god ånd».  
 
Domsutvalget bemerker: 
 
Domsutvalget finner sakens faktiske side tilfredsstillende opplyst ved det skriftlige 
materialet som foreligger. Muntlig forhandling anses unødvendig, og er heller ikke 
krevd. 
 
Domsutvalget bemerker innledningsvis at ADN etter NIFs lov §12-4 (1) kan gjennomføre 
dopingkontroller uten forvarsel i og utenfor konkurranse. En forutsetning for 
lovmessigheten av kontrollen er at utøver er underlagt dopingbestemmelsene i NIFs lov. 
 



Det er ikke bestridt at utøver var medlem av ** frem til 23. juni 2017. Da kontrollen fant 
sted 8. november 2017 kan utøver dermed idømmes sanksjoner etter NIFs lov kapittel 
12 dersom vilkårene for dette foreligger.  
 
NIFs lov §12-3 (1) bokstav c) definerer det å «nekte å avgi dopingprøve» som et 
regelbrudd. Bestemmelsen bygger på WADA koden(WADC) art. 2.3. Det følger av 
kommentarene til bestemmelsen at utøver må ha handlet forsettlig ved nektelsen for at 
den skal utgjøre et brudd på WADC art. 2.3. Domsutvalget legger til grunn at det samme 
må gjelde ved vurdering av forhold etter NIFs lov §12-3 (1) bokstav c). Beviskravet er 
klar sannsynlighetsovervekt etter NIFs lov §12-6 (1).   
 
Domsutvalget finner det bevist at utøver nektet å avgi dopingprøve.  På bakgrunn av 
notat utarbeidet av kontrollør fra ADN, samt rapporter fra samtaler med begge 
kontrollørene finner Domsutvalget det også bevist at utøver ble informert om at han var 
underlagt testing ett år etter utmeldelse, samt at det å nekte å avgi prøve vil bli ansett 
som en positiv prøve og at konsekvensen av dette kan bli utelukkelse fra organisert 
idrett i regi av NIF.  
 
Utøver nektet å avlegge dopingprøve til tross for at han ble informert om at dette kunne 
medføre utelukkelse. Det foreligger derfor klar sannsynlighetsovervekt for at utøver 
handlet med forsett.  
 
Domsutvalget finner etter dette at utøvers nektelse av å avgi dopingprøve klart 
medfører et brudd på NIFs lov §12-3 (1) bokstav c), jf også NIFD-2001-24, NIFD-2014-
10 og NIFD-2016-14. 
 
Etter NIFs lov § 12-8 (5) første setning skal det ilegges fire års utelukkelse for brudd på 
§12-3 (1) bokstav c). Saken gjelder ikke unnlatt oppmøte til dopingkontroll slik at 
reduksjonsregelen som fremgår av NIFs lov §12-8 (5) andre setning ikke kommer til 
anvendelse.  
 
Når det gjelder øvrige omstendigheter i saken må saksbehandlingstiden vurderes. 
Domsutvalget viser til NIFD-2016-18 med videre henvisning til NIFA-2013-3 hvor det 
blant annet står:  
 

Appellutvalget skal ellers bemerke at det ved vurderingen av om den konkrete 
saksbehandlingstid innenfor idrettens egne domsorgan er tilfredsstillende i lys av 
lovens krav, så må det i noen grad ses hen til at Domsutvalget og Appellutvalget 
består av medlemmer som har dette som et frivillig og valgt verv, oftest i tillegg til 
ansettelsesforhold annetsteds. Det kan derfor ikke forventes at 
enkeltsaksbehandlingen skal gjennomføres innenfor de samme eller tilsvarende 
knappe frister som for eksempel gjelder for avsigelse av dom etter tvisteloven eller 
straffeprosessloven. Når saksbehandlingstiden i det konkrete tilfelle er for lang, må 
også avgjøres konkret. Et grunnhensyn vil her være at tidsbruken ikke skal gå 
utover kvaliteten på avgjørelsesgrunnlaget i den enkelte sak, og at det hele tiden 
må fokuseres på at sakens parter har et berettiget krav på å få sin rettsstilling 
avgjort med endelig virkning innen rimelig tid,jf EMK art 6 nr.1. 
 



Domsutvalget finner at saksbehandlingen i domsutvalget har tatt for lang tid. Utøver kan 
ikke lastes for dette. Saksbehandlingstiden fra saken var ferdig forberedt for 
Domsutvalget til avgjørelse foreligger er blitt vesentlig for lang. Domsutvalget finner at 
en kompensasjon på fire måneder redusert utelukkelse er passende i denne saken. 
 
Utelukkelsen omfatter i henhold til § 12-8 (3) tap av retten til å delta i konkurranser og 
organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv. 
 
Domsutvalget viser til § 12-18 (5) hvor det fremgår at utelukket utøver kan delta i 
organisert trening de siste to måneder av ilagt utelukkelse.  

 

Avgjørelsen er enstemmig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   

SLUTNING: 
 

A, født **.** 1990, dømmes for overtredelse av NIFs lov  
§ 12-3 (1) bokstav c), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, 
samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 3 – tre – år og 8 – 
åtte - måneder. 
 
 
 

  
 
 

       Ivar Sølberg                             Trude Gran Melbye                      Kåre  Claussen 
 


