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Spørsmål: Hvordan vet jeg om et stoff er tillatt eller ikke?
a. Et stoff er trygt å bruke hvis du har kjøpt det på et apotek.
b. Et stoff er trygt å bruke hvis det står "dopingfritt" på esken.
c. Et stoff er trygt å bruke hvis det er laget av planter.
d. Et stoff er trygt å bruke hvis det ikke inneholder noen av stoffene som er oppført på dopinglisten

Svar: d. Et stoff er trygt å bruke hvis det ikke inneholder noen av stoffene som er oppført på dopinglisten
Forklaring: Hvis du ønsker eller trenger å bruke et legemiddel, må du sjekke det opp mot dopinglisten. Hvis du ikke er
sikker, bør du ta med listen til apoteket eller legen og få råd av dem. Dopinglisten ligger på WADAs nettsider, nettsidene
til den nasjonale antidopingorganisasjonen (NADO) eller det internasjonale forbundet (IF). Du kan også kontakte den
nasjonale organisasjonen eller det internasjonale forbundet og spørre der.

Spørsmål: Hvordan kan du vite at kosttilskudd er trygge å bruke?
a. Alle kosttilskudd er trygge å bruke
b. Du kan ikke vite at kosttilskudd er trygge å bruke
c. De er trygge å bruke hvis det står på etiketten
d. De er trygge å bruke hvis legen ga det til deg

Svar: b. Du kan ikke vite at kosttilskudd er trygge å bruke
Forklaring: Kosttilskuddbransjen er ikke regulert, og du kan derfor ikke være sikker på hvilke stoffer/ingredienser som
finnes i et kosttilskudd. Bruk av kosttilskudd gjøres alltid på egen risiko. Hvis påstandene på emballasjen høres for bra ut
til å være sant, inneholder produktet sannsynligvis et stoff som er forbudt innen idrett.

Spørsmål: Kan jeg bli testet?
a. Nei, fordi jeg er junior
b. Nei, fordi jeg ikke konkurrerer internasjonalt
c. Ja, alle idrettsutøvere kan potensielt bli testet
d. Nei, fordi min idrett er ingen høyrisikosport

Svar: c. Ja, alle idrettsutøvere kan potensielt bli testet
Forklaring: Antidopingreglementet gjelder for alle idrettsutøvere, i all idrett og i alle land. Derfor kan alle idrettsutøvere
potensielt bli testet.

Spørsmål: Hvilke sanksjoner kan jeg få hvis jeg blir tatt i doping?
a. Det finnes ingen sanksjoner for doping
b. Det finnes ingen sanksjoner hvis jeg er junior
c. Alt fra en advarsel til et livsvarig forbud
d. Det avhenger av hvem som ga deg stoffet

Svar: c. Alt fra en advarsel til et livsvarig forbud
Forklaring: Sanksjoner kan innebære diskvalifiserte resultater, forbud mot å konkurrere i all idrett, økonomiske
sanksjoner og obligatorisk publisering av dine brudd på dopingreglene, alt etter hvor alvorlig bruddet er.

Spørsmål: Kan treneren eller legen min få sanksjoner?
a. Nei, bare idrettsutøvere kan få sanksjoner
b. Nei, bare idrettsutøvere og trenere kan få sanksjoner
c. Nei, det finnes ingen sanksjoner for doping
d. Ja, alle idrettsutøvere og alle i idrettsutøverens støtteapparat kan få sanksjoner

Svar: d. Ja, alle idrettsutøvere og alle i idrettsutøverens støtteapparat kan få sanksjoner
Forklaring: I henhold til WADAs antidopingkode kan både idrettsutøvere og utøvernes støtteapparat få sanksjoner for
brudd på dopingreglene. Idrettsutøvernes støtteapparat omfatter trener, hjelpetrener, manager, agent, ansatte i
støtteapparatet, funksjonær, medisinsk eller paramedisinsk personell som samarbeider med eller behandler
idrettsutøvere som deltar i eller trener til idrettskonkurranser.
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Spørsmål: Hvem er ansvarlig når et stoff blir påvist hos en utøver?
a. Idrettsutøverens lege
b. Idrettsutøverens trener
c. Utøveren
d. Det avhenger av hvem som ga utøveren stoffet

Svar: c. Utøveren
Forklaring: Idrettsutøveren er alltid ansvarlig for det som blir påvist i hans eller hennes kropp, selv om et forbudt stoff ble
brukt utilsiktet eller det ble gitt av noen andre som sa at stoffet var trygt å bruke. Dette kalles prinsippet om objektivt
ansvar. Hvis en idrettsutøver ikke er 100 % sikker på innholdet eller ikke vet helt sikkert hvilken status stoffet har, bør
han/hun ikke ta det før dette er kontrollert opp mot dopinglisten, det internasjonale forbundet (IF) eller den nasjonale
antidopingorganisasjonen (NADO).

Spørsmål: Hva må gjøres hvis legen min må gi meg behandling med medisiner?
a. Legen bør kontrollere om legemidlet inneholder et forbudt stoff.
b. Det er trygt å bruke det jeg får av legen min
c. Hvis jeg tester positivt på stoffet jeg har fått av legen, er det hans/hennes feil
d. Jeg kan bruke det jeg trenger hvis det er av medisinske årsaker

Svar: a. Legen bør kontrollere om legemidlet inneholder et forbudt stoff.
Forklaring: Legen bør kontrollere om medisinen inneholder et forbudt stoff. Hvis den gjør det, og hvis det ikke er mulig
med annen behandling, må utøveren søke om medisinsk fritak (TUE) sammen med fritaksdokumentasjon som forsvarer
legemiddelbruken. Det er ikke alle leger som kjenner til denne fremgangsmåten. Derfor er det viktig at du informerer
legen din om at du er idrettsutøver og at dopingreglene gjelder for deg.

Spørsmål: Kan treneren eller den personen jeg ønsker, bli med meg inn på dopingkontrollen?
a. Ja
b. Bare hvis jeg er junior
c. Bare hvis dopingkontrolløren har bedt om at en representant er til stede
d. En idrettsutøver kan aldri ha med følge inn til dopingkontrollen

Svar: a. Ja
Forklaring: En idrettsutøver kan få følge av f.eks. en forelder, trener, representant fra laget eller lege inn til
dopingkontrollen om han/hun ønsker. Alle mindreårige idrettsutøvere skal ha med seg følge inn til dopingkontrollen. Hvis
ingen kan følge idrettsutøveren, kan dopingkontrolløren velge ut en person som kan følge med. En idrettsutøver kan også
ha med språkling assistanse eller tolk om dette er nødvendig og tilgjengelig.

Spørsmål: Hvem kan utføre en dopingkontroll?
a. En dopingkontrollør som kan vise ID og bevis på autorisasjon fra en antidopingorganisasjon
b. En trener
c. En lege
d. En politibetjent

Svar: a. En dopingkontrollør som kan vise ID og bevis på autorisasjon fra en antidopingorganisasjon
Forklaring: Kun en akkreditert dopingkontrollør kan gjennomføre dopingkontrollen. Han/hun må bevise at han/hun er
dopingkontrollør og at en antidopingorganisasjon har gitt ham/hun i oppdrag å utføre en dopingkontroll.

Spørsmål: Kan doping påvirke veksten?
a. Ja, dopingmidler kan ha direkte innvirkning på veksten
b. Nei, men du kan få svært mye akne
c. Nei, det har bare en innvirkning når du er mye eldre
d. Nei, det har bare en innvirkning på innvendige organer

Svar: a. Ja, dopingmidler kan ha direkte innvirkning på veksten
Forklaring: Doping kan ha mange bivirkninger. En av mulige bivirkninger er innvirkning på vekst og fysisk utvikling. Alle
andre bivirkninger angitt under mulige bivirkninger kan også forekomme. Dopingmidler er delvis forbudt fordi de kan gi
alvorlige negative helsemessige konsekvenser.
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Spørsmål: Kan jeg nekte å la meg teste?
a. Nei
b. Ja, hvis jeg har familieforpliktelser
c. Ja, hvis jeg har det travelt
d. Ja, hvis jeg har skoleforpliktelser

Svar: a. Nei
Forklaring: Idrettsutøvere kan ikke nekte å møte til dopingkontroll. Nekting kan medføre samme sanksjoner som en
positiv test, for eksempel et mulig forbud mot all idrett. Det er fordi idrettsutøvere som bruker doping, da bare kunne nekte
å la seg teste og dermed aldri bli oppdaget og aldri bli gitt sanksjoner.

Spørsmål: Hvor finner jeg pålitelig informasjon om antidoping?
a. Internasjonale forbund, nasjonale antidopingorganisasjoner, Verdens antidopingbyrå
b. På Internett
c. I kroppsbygger- eller sportsmagasiner
d. Hos venner

Svar: a. Internasjonale forbund, nasjonale antidopingorganisasjoner, Verdens antidopingbyrå
Forklaring: Internasjonale forbund (IF), nasjonale antidopingorganisasjoner (NADO) og regionale
antidopingorganisasjoner (RADO), nasjonale olympiske komiteer og nasjonale forbund kan gi idrettsutøvere informasjon
om alle aspekter knyttet til dopingkontroll. De kan også svare på spørsmål om dopinglisten, sende inn utøverinformasjon
og søke om medisinsk fritak (TUE). Verdens antidopingbyrå (WADA) er også en informasjonskilde.

Spørsmål: På hvilken måte tas det dopingkontroll?
a. En dopingkontrollør melder fra hvis jeg må avgi prøve
b. Jeg må gi litt av håret mitt
c. Jeg må stå på tærne med venstre albue på høyre kne
d. Alle av de ovennevnte

Svar: a. En dopingkontrollør melder fra hvis jeg må avgi prøve
Forklaring: Når du er uttatt til dopingkontroll, vil du bli møtt av en dopingkontrollør. Du må da følge med vedkommende
inn til dopingkontrollen. Du må fylle ut en del dokumenter, og du velger et prøvesett (en boks med to flasker og ett beger).
Deretter går du på toalettet og tisser i et urinbeger foran en person av samme kjønn som deg (for å sikre at urinen kommer
fra deg). Noen ganger kan du bli bedt om å avgi en blodprøve. Deretter går du tilbake til dopingkontrollstasjonen for å fylle
flaskene og forsegle dem. Så er det noen flere dokumenter som må utfylles før du er ferdig. Gjort på 1-2-3!
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