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Oslo, 29.9.2020

Norges klatreforbunds høringsinnspill til nytt
antidopingreglement
Forslaget til nytt antidopingreglement er en omfattende og kompleks sak. Innenfor
høringsfristen har vi ikke tid eller kapasitet til å sette oss inn i alle detaljene, men må stole
på at det nye reglementet som helhet blir et hensiktsmessig verktøy for
antidopingarbeidet. I denne uttalelsen nøyer vi oss med å kommentere noen få punkter
som er relevante for oss.
1. Mosjonsutøvere
Å innføre «mosjonsutøvere» som egen kategori er hensiktsmessig. Slik vi ser det, er det
hensiktsmessig å trekke skillet ved utøvere som deltar i nasjonale konkurranser, for vår
del norgescup og norgesmesterskap. For Norges klatreforbund er det viktig at de aller
fleste utøverne våre primært driver med egenorganisert aktivitet eller bare deltar på
klatrearrangementer som ikke er konkurranseorientert. Alle disse hører hjemme i
kategorien mosjonsutøvere.
2. Informasjon fra ADNO
I høringsnotatet bes det om synspunkter på om særforbundet skal informeres om mulige
brudd på dopingbestemmelsene. Vi ønsker dette. Slik informasjon er nødvendig for å
kunne følge opp utøveren, og det vil gi bedre muligheter for å ta tak i en problemsituasjon
så tidlig som mulig.
3. Forholdet mellom idrett og friluftsliv utenfor idretten.
Klatring er en av Norges raskest voksende idretter. Norges klatreforbund (NKF) har nå
27831 medlemmer, med en vekst på 18 % fra 2018 til 2019. Klatring skiller seg fra
mange andre grener i norsk idrett ved en stor del av aktiviteten er egenorganisert og ikke
konkurranserettet. En del av aktiviteten kan defineres mer som friluftsliv (om enn
prestasjonspreget) enn som idrettsaktivitet. Arrangementene i dette segmentet er ofte
samlinger og festivaler med uteklatring der konkurranseelementet ikke er til stede, og
noen av dem er åpne både for medlemmer og ikke-medlemmer.
Slik vi leser det nye reglementet, vil også disse arrangementene omfattes av
informasjonsplikten. Det i seg selv er neppe problematisk, men vi vil få en uhåndterlig
situasjon dersom de utøverorienterte bestemmelsene skal håndheves på lik fot overfor
alle deltakerne på friluftsarrangementer, uansett om de er organisert innen idretten eller
ikke. Det er derfor viktig å skille mellom organiserte deltakere som driver idrett og
deltakere som bare driver friluftsliv.
For å gi et eksempel på hvordan dette slår ut i praksis: Hvis en klatreklubb som er
medlem av NKF arrangerer en klatresamling i fjellet der det ikke er noen form for

konkurranse, er arrangementet og deltagerne underlagt dopingreglementet som gir
klubben har en plikt å informere om dopingbestemmelsene. Hvis derimot DNT eller et
bygdelag står for arrangementet kan målgruppa være nøyaktig den samme, men da inntrer
ikke dopingbestemmelsene.
Vi opplever det som utfordrende å kommunisere dette til våre klubber og til deltagere av
disse aktivitetene. Det gjør at vi høyner terskelen for å organisere denne typen
breddeaktivitet. Utøverorienterte forpliktelser bør derfor ikke gjelde for deltakerne på
denne typen arrangementer.

Med vennlig hilsen
Norges klatreforbund

Stein Tronstad

Johanna Solberg

President

Generalsekretær

