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„Anti-doping og eg“ eitur nýggj
handbók fyri ítróttafólk. Handbókin

er týdd eftir „Anti-doping og mig“, sum Anti-
Doping Danmark gav út í juli 2001.

Anti Doping Danmark (ADD) er eitt óheft
samstarv millum Kulturministeriet og feløg innan
ítrótt, ið eru gingin saman um at savna eitt
sterkari lið ímóti dopingmisnýtslu.

ADD hevur ábyrgdina av dopingeftirlitinum í
Danmark. Anti-Dopingskráin hjá ADD hevur til
endamáls at styrkja og menna grundleggjandi
virðini í elitu-ítróttinum eins og breiða fólksliga
ítróttinum við kunning, við at arbeiða við
hugburðsbroyting og við gransking. Við
dopingeftirliti, altjóða virksemi og útbúgving er
endamálið hjá ADD at halda ítróttafólki frá
dopingevnum og dopinghættum.

Fororð

Í mai mánað 2000 samtykti aðalfundurin hjá
Ítróttasambandi Føroya reglur um doping og
skipan fyri at berjast ímóti hesum trupulleika.

Síðani tá hevur verið arbeitt miðvíst við at fáa
skipa dopingeftirlit í Føroyum, samstundis sum
Dopingeftirlitsnevndin sær tað sum eitt av sínum
høvuðsmálum at veita føroyskum ítróttarfólkum,
leiðarum, foreldrum og samfelagnum annars best
møguliga upplýsing um hetta vandamál.

Fyri at fáa gongd á arbeiði skjótast gjørligt varð
leitað til Danmarkar, har Anti Doping Danmark,
sum er ein stovnur skipaður av danska menta-
málaráðnum saman við skipaða ítróttinum,
beinan vegin sýndi stóran vælvilja at hjálpa
okkum, bæði við tí praktiska at fáa royndir tiknar
eins og við upplýsandi tilfari.

Sum ein lið í hesum samstarvi er tað eydnast
okkum at geva hendan bókling út, sum vónandi
verður at stórum gagni fyri føroyskan ítrótt, og vit
vilja hervið hjartaliga takka Anti Doping Danmark
fyri vælvilja og hjálp í samband við hesa
útgávuna.

Viðmerkingar til dopinglistan: Fáar broytingar eru á dopinglistanum
fram til 2003. Frá 1. september 2001 er eisini loyvt at nýta formoterol
v. astma (sí reglur fyri astmaheilivági á s. 31).
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Doping eftirlit
í Føroyum

Tá ið tú ert limur í einum felag, ið er
í einum av sersambondunum í
Ítróttasambandi Føroya, hevur tú
skyldu til at taka lut í einari dop-
ingroynd til tað tíð og á tí staði, sum
dopingeftirlitsnevndin ásetur. Í einari
dopingkanning verður tú antin biðin
um eina landroynd og/ella eina
blóðroynd. Á næstu síðunum verður
greitt nærri frá, hvussu ein doping-
roynd verður skipað:

Dopingroyndin skal gerast eftir
galdandi reglum, ið eru settar av
Anti Doping Danmark. Royndin
kann verða tikin bæði í kappingum
og uttan fyri kappingar. Einans
starvsfólk, sum Anti-Doping Dan-
mark hava útbúgvið og góðkent,
kunnu taka slíkar dopingroyndir.
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Undirskrift

Innkalling



7

Soleiðis verður ein
dopingroynd tikin

Innkalling av ítróttafólki til dopingroynd
Tá eitt dopingeftirlitsfólk kallar teg inn til eina doping-
roynd, skal hann/hon vísa eitt samleikaprógv. At
vissa seg um, hvør tú ert, kann eftirlitsfólkið biðja teg
um at vísa samleikaprógv (td. pass, koyrikort, FR-
kort e.t..).

Eftir hetta fer eftirlitsfólkið at kunna teg um tíni
rættindi og tínar skyldur, og biðja teg um at undir-
skriva innkallingina til dopingroyndina. Síðani fært tú
eitt avrit av innkallingini. Tú kanst eisini verða
innkallaður við brævi ella um telefon.

Rættindi og skyldur hjá ítróttafólkinum
Tá tú ert innkallaður til eina dopingroynd, hevur tú
skyldu at verða við í royndini. Noktar tú, ella á ein ella
annan hátt roynir at sleppa tær undan royndini,
verður hetta tulkað sum ein positiv dopingroynd.

Frá tú ert innkallað/ur, og til dopingroyndin er at
enda komin, heldur eitt dopingfylgdarfólk, sum Anti-
Doping Danmark hevur peikað út og givið myndug-
leika, eyga við tær alla tíðina. Fylgdarfólkið hjálpir
dopingeftirlitsfólkinum við ávísum uppgávum undir
royndini.
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Landroynd

Val av landílati
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Tú hevur rætt at hava ein persón við tær til royndina.
Hevur tú spurningar viðvíkjandi eftirlitinum, hevur tú
rætt til at fáa kunning um, hvat royndin ber í sær.
Áðrenn tú skalt geva sjálva dopingroyndina, kann
dopingeftirlitsfólkið gera av, um tú skalt hava møgu-
leika fyri at luttaka í samrøðum við fjølmiðlar, verða
við sigursgongd ella líknandi.

Landroynd
Útgerðin, sum brúkt verður til landroyndina, er eitt
landílat, tvær glasfløskur til innsigla roundina við,
protokoloyðublað og útgerð at mála PH-virði og
evnisnøgd.

Tá tú ert til reiðar til landroyndina, skalt tú velja eitt
innsiglað landílat. Tú eigur at kanna eftir, at innsigl-
ingin ikki er brotin, og at útgerðin er rein. Landroynd-
in verður gjørd í einum rúmi, har dopingfylgdarfólkið
er við.

Dopingfylgdarfólkið, sum vitnar um, at tú hevur
tikið landroyndina, skal verða sama kyn, sum tú. (Ert
tú yvir 18 ár, kunnu bara tú og dopingfylgdarfólkið
verða til staðar, tá royndin verður latin. Ert tú undir 18
ár, kanst tú gera av, um persónurin, sum møguliga er
við tær, eisini verður við til royndina.) Tá tú hevur latið
nokk av landi, skalt tú taka landílatið við tær og
saman við dopingfylgdarfólkinum fara til eftirlitsøkið.
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Býtið av landroynd

Tú velur innsiglað
royndarsett
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Tað er týðandi, at tað einans ert tú, sum hevur við
landílatið at gera. Dopingfylgdarfólkið skal einans
hava ílatið um hendi, um tú biður hann/hana um tað.

Vel innsiglað royndarsett
Tá landroyndin skal innsiglast, skalt tú velja eitt
innsiglað royndarsett við tveimum fløskum í einum
pakka.

Tú skalt kanna eftir, at innsiglingin á útgerðini ikki
er brotin, at útgerðin er rein, at hon ikki er oyðiløgd
ella brotin, og at øll kotunummur, sum eru prentað á,
eru eins.

Eftir hetta skalt tú býta landið í báðar fløskurnar, til
eina A- og eina B-roynd. Fløskurnar skulu síðani
innsiglast, dopingeftirltitsfólkið vísir tær, hvussu hetta
verður gjørt. Tað er týdningarmikið, at tú vissar tær, at
fløskurnar og lokini eru merkt við somu kotunumrum.

Fyribils landroynd
Er tað so, at tær ikki eydnast at lata nokk av landi í
fyrstu atløgu, skalt tú innsigla fyribils landroyndina í A-
fløskuni og lata meiri land, inntil royndin er nóg stór.
Tá tú hevur latið nokk av landi, skal innsiglingin á
fyribilsroyndini brótast, og royndirnar blandast. Síðani
verður landið býtt og innsiglað á fløskur við einari A-
og einari B-roynd, sum greitt er frá omanfyri.
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Landið verður kannað

Protokollin
verður skrivað

Protokollin verður
undirskrivað
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Kanna pH-virði og evnisnøgd í landroynd
Áðrenn royndin verður send til kanningar, tekur dop-
ingeftirlitsfólkið nakrar dropar av landinum, sum brúktir
verða at mála evnisnøgd og pH-virði í landinum.

Hesi virði skulu verða innan fyri ásett mørk, fyri at
landroyndin kann verða brúkt til kanningar. Eru tey
ikki tað, kann dopingeftirlitsfólkið biðja teg um eina
nýggja roynd.

Protokollin verður skrivað
Tú hevur skyldu til at upplýsa, hvønn heilivág, hvørjar
vitaminir og hvønn heilsukost, tú hevur nýtt seinastu
7 dagarnar.

Áðrenn tú undirskrivar protokollina, er tað av
týdningi, at tú kannar eftir, at persónligu upplýsing-
arnar eru rættar, og at kotunummarið er rætt skrivað í
protokollina.

Um tað er soleiðis, at tú ella fylgissveinur tín meta,
at mannagongdin í dopingeftirlitinum ikki er yvirhildin,
skal hetta skrivast í protokollina, áðrenn hon verður
undirskrivað. Dopingeftirlitsfólkið skal geva tær eitt
avrit av protokollini, tá hon er liðugt skrivað.

Rannsóknarstovan fær eitt avrit av protokollini, har
einans upplýsingar um sjálva royndina eru á, kotu-
nummari á royndini og nýtsla av heilivági. Rann-
sóknarstovan kennir sostatt ikki navn títt. Tá tú hevur
fingið eitt avrit av protokollini, ert tú liðugur við
dopingroyndina.
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Rannsóknargongd
Allar dopingroyndir verða ,

skjótast til ber, sendar til
eina rannsóknarstovu,
sum er góðkend av IOC/
WADA -. Føroyskar
royndir verða sendar til
eina rannsóknarstovu í

Oslo í Noregi. Rann-
sóknarstovan fylgir fastari

mannagongd. A-royndinar
verða kannaðar fyri evni og

nýtsluhættir, sum standa á dopinglistanum.
Kanningarúrslitið verður síðani sent til Anti-Doping

Danmark, sum kunnar teg um úrslitið innan 3 - 6
vikur. Tú verður skrivliga kunnaður um úrslitið,
annaðhvørt royndin er negativ (t.e. at kanningin ikki
hevur víst nakað ólógligt sambæt doping-reglu-
gerðini) ella positiv (t.e. at kanningin hevur víst evni
ella nýtsluhættir, sum standa á dopinglistanum).

Rannsóknarstovan goymir B-royndina fyri at hava
møguleika fyri at kanna hana, fyri at fáa eftirkannað
eina møguliga positiva A-roynd. Um A-royndin er
negativ, verður B-royndin koyrd burtur.
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Hvat nú, um A-royndin er positiv?
Tá ið Anti-Doping Danmark hevur fingið at vita, at ein
dopingroynd er positiv, verður Ítróttasamband
Føroya kunnað um hetta. Dopingnevndin boðar
viðkomandi ítróttafólki, felagi og sersambandi frá
hesum. Ein dopingroynd er positiv, tá A-royndin er
positiv. Ítróttafólkið kann krevja, at B-royndin verður
kannað. Er B-royndin eisini negativ, verður eingin
dopingsak.

Vísir frágreiðing frá dopingeftirlitsfólki, at eitt
ítróttafólk noktar at verða við í kanning, ikki møtir
upp, ella á annan hátt roynir at broyta úrslitið av
einum dopingeftirliti, verður sakin avgreidd sum ein
positiv roynd.

Blóðroynd
Væntandi verða blóðroyndir í nærmastu framtíð.
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Hvat er doping?

Tann almenna føroyska orðingin fyri doping ljóðar
soleiðis:

„Doping merkir, at í kroppinum eru evnir, sum
sambært listanum hjá IOC eru forboðin. Tað er
forboðið at nýta hesi evni. Tað er eisini forboðið at
royna at broyta kanningarúrslitið av land- ella blóð-
roynd, um hesi evni eru í.“

Dopinglistin hjá IOC
Listin hjá IOC yvir forboðin evni kemur út einaferð um
árið. Ítróttasamband Føroya fylgir altíð dopinglistan-
um hjá IOC. Listin er býttur upp í dopingbólkar,
dopinghættir og evnisbólkar við ávísum avmarking-
um. Í dopingbólkunum kunnu dopingevni hoyra til
fleiri undirbólkar, tá hesi evni hava meiri enn eitt árin.
T.d. er clenbuterol bæði í bólkinum við stimbrandi
evnum og við anabolum evnum. Í evnisbólkunum,
sum hava ávísar avmarkingar, kann altjóða samband
hava reglur, sum krevja at royndir verða gjørdar at
kanna hesi evni.

Framyvir fer medisinska nevndin hjá WADA at fáa
ábyrgd av broytingum í listanum hjá IOC (verða
broytingar góðkendar av ovastu leiðsluni hjá WADA,
skal IOC fylgja teimum).
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Dopinglistin:

I Dopingbólkar
A Stimbrandi evni
B Narkotisk evni
C Anabol evni
D Diuretika (vatndrívandi evni)
E Peptidhormonir, eftirgerðir og evni, ið líkjast hesum

II Dopinghættir
1 Blóðdoping
2 Tilførsla av eftirgjørdum evnum, ið flyta súrevni,
blóðproduktum, ið líkjast hesum, og evnum, sum
økja plasmamongdina.
3. Farmakologisk, kemisk og fysisk manipulatión

III Evnisbólkar við ávísum avmarkingum
A Alkohol
B Marihuana/Hash
C Lokaldoyvandi evni
D Glukokortikosteroidir
E Beta-blokkarar
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I Dopingbólkar

A Stimbrandi evni
Stimbrandi evni kunnu stimbra eitt ella fleiri virki í
kroppinum. Fleiri av hesum evnum hava stimbrandi
árin á miðnervalagið. Hetta kann vísa seg sum hægri
puls og økt blóðtrýst. Nøkur evni hava árin á t.d.
fitivevnaðin og kunnu hava við sær økta evnisbrenn-
ing, meðan onnur virka soleiðis at andaleiðin verður
tambað.

Niðanfyri eru nevnd dømi í hesum bólki::

Amfetamin, kokain, efedrin, koffein, salbutamol, og
evni í slekt við hesi ( sí eisini síðu 33).

Stimbrandi evni, ið verða nýtt sum heilivágur
Efedrin verður nýtt sum heilivágur ímóti krími. Efedrin
fær blóðæðrarnar í slímhinnuni í nøsini at geva seg
saman. Tað gerst lættari at aanda ígjøgnum nøsina.
Koffein, amfetamin og líknandi evni gera, at tú ikki
kennir teg troyttan og geva eina kenslu av vælveru
og áhaldni.

Fyri koffein er eitt ovara mark. Tað skulu vera undir
12 mikrogram /ml. í landinum. Tú fert ikki upp um
hetta markið við at drekka kaffi, te ella kola í vanlig-
um nøgdum.
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Stimbrandi evni nýtt sum dopingevni
Ikki er so lætt at tosa um eina ávísa dopingnýtslu av
stimbrandi evnum, tí nógv so ymisk evni eru, og hesi
hava øll ymisk árin. Hetta er galdandi fyri evni sum
eitt nú amfetamin og efedrin.

Amfetamin ger, at blóðtrýstið fer upp, og størri nøgdir
av hesum evni gera eisini, at pulsurin fer upp og
gerst óregluligur. Amfetamin „vekir“ fólk, tá mið-
nervalagið verður ávirkað. Í heilt smáum nøgdum
kann amfetamin burturbeina kensluna av møði. Eitt
annað árin er, at kenslan av svongd viknar. Amfeta-
min hevur tí verið brúkt at viðgera fólk, sum viga ov
nógv. Amfetamin økir um evnaskiftið við upp til 10-
15%. Hetta ger, at evnið er áhugavert hjá ítrótta-
greinum, har kappast verður í tyngdarflokkum.

Efedrin hevur ofta verið orsøk til, at ítróttafólk hava
fingið positiv dopingúrslit. Orsøkin til hetta er, at
efedrin er eitt vanligt evni í fleiri heilivágum, td.
nasadropum.

Hjáárin av stimbrandi evnum
Misnýtsla og ovurnýtsla av stimbrandi evnum hava
eina røð av hjáárinum. Millum mildastu hjáárin eru
svøvnloysi, hjartabankan, økt blóðtrýst, at gerast
risthentur, hava ringt við at kasta sær av vatninum og
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fjáltur. Hættisligu hjáárinini vísa seg, um tú kemur í
eina euforilíknandi støðu, har tú missir evnini at
kenna tosta, ikki dugir at meta um, og tá ið ólag
kemur á hjartað og blóðrenslið. Í ringasta føri kann
hetta hava við sær, at tú doyrt.

Brúkar ein stimbrandi evni í longri tíð, gerst ein
bundin av hesum, og vandi er fyri sinnissjúku, har ein
kennir seg sjúkliga forfylgdan (paranoid psykose).

B Narkotika
Narkotisk evni eru slík, ið líkjast morfin. Morfin ávirkar
andadráttin, soleiðis at hann verður veikari. Er nøgdin
ov stór, kann hetta hava við sær, at andadrátturin
ávirkast so nógv, at hann í ringasta føri steðgar.
Árinið á hjartað og blóðrenslið er minni, tí størri
nøgdir skulu til, áðrenn blóðtrýstið fellur. Morfin virkar
serliga pínudoyvandi, tí tað ávirkar miðnervalagið.
Dømi eru um, at ítróttafólk hava tikið narkotisk evni, tí
tey ynskja euforiska árinið. Hendan misnýtsla kann
hava við sær narkomani. Árinið gongur frá kensluni
av at vera í góðum hýri til at vera uttan vit. Evnini eru
mest kend sum rúsevni uttanfyri ítróttaheimin.
Forboðin narkoktisk evni eru t.d.:

• morfin, heroin, metadon (sí eisini s. 34).



21

Narkotisk evni nýtt sum heilivágur
Sterk narkotisk evni so sum morfin og metadon
verða nýtt í læknaverðini sum pínudoyvandi evni.
Nøkur evni verða eisini nýtt við í viðgerðini av vødda-
, liða- og spongskaðum.

Narkotisk evni nýtt sum dopingevni
Narkotika er ikki vanligt at nýta sum doping í kapp-
ingum, men verður nýtt at doyva pínu. Tó er ikki so
heppi at brúka hesi evni innan ítrótt, tí tey darva
eftiransni og evnunum at íðka.

Hjáárin av narkotiskum evnum
Eitt av størstu hjáárinum av narkotika er, at flestu
evni eru vanaelvandi. Hetta merkir, at tað er ringt at
steðga misnýtsluni. Nógv hjáárin eru av narkotiskum
evnum, sum t.d. vánaligur motorikkur og samskipan-
arevni, hugtyngsla og manglandi veruleikasansur.
Nýtsla í longri tíðarskeið hevur við sær, at evnini at
fáa børn minka, kroniska høvuðpínu og øktan váða at
fáa hjartaslag.

C Anabol evni
Anabol evni verða flokkað í tveir bólkar:
• anabolar androgenar steroidir
• beta-2-agonister (ikki steroid anabol evni)
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Anabolar androgenar steroidir
Anabolar androgenar steroider (ASS) eru vanligastu
dopinghættir. Árinið av evninum er eisini sera sjónligt,
tí tey, ið misnýta hesi evni, fáa skótt stórar vøddar.

Anabolisma er ein tilgongd í kroppinum. Henda
tilgongd byggir upp ávísar partar av skipanini í
kroppinum. Best kenda anabolska evnið er mannliga
kynshormonið, testosteron. Flestu anabolsku evnini
hoyra til bólkin, steroidir, sum er ein røð av hormon-
um, sum hava somu mýlsku skipan. Testosteron og
tey eftirgjørdu steroidini verða undir einum kallaði
anabolar androgenar steroidir, sum eru kend fyri
teirra vevna- og vøddamennandi árin. Anabolar
steroidir eru at fáa sum pillarar og sum flótandi at
spræna inn í kroppin. Dømi um hesi evni eru:

• nandrolon, stanozolol, testosteron (sí eisini síðu 34).

Beta-2-agonister
Beta-2-agonistar verða vanliga nýttir sum heilivágur
ímóti astma. Hesir kunnu økja feittfríu likamsmongd-
ina (vøddar) og minka feittið í kroppinum. Hjáárin eru
høvuðpína, kvalmi, sinadráttur og ørilsi.

• clenbuterol (beta-2-agonist), salbutamom
(sí eisini síða 34)
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Tá ið nøgdin av salbutamol í landinum er størri enn
1000 nanogram/ ml., er ein dopingroynd positiv
innan anabol evni.

Hjáárin av anabolum evnum
Millum fleiri hjáárin kunnu vera livurskaði, pirrur,
hjartatrupulleikar, ov høgt blóðtrýst, broytingar í
hýrinum, hugtyngsla og illsinni. Harafturat kunnu
menn missa hár, fáa bróst, minni testiklar og mink-
andi sáðframleiðslu. Kvinnur fáa meiri hárvøkstur á
kroppinum, djúpa rødd, trupulleikar við mánasjúku
og størri klitoris.

D Diuretika
Vatndrívandi evni ella diuretika skunda undir útskilj-
ingina av vatni og salti í kroppinum. Diuretisk evni
ávirka nýruni, so teirra evni at halda aftur vatni og
salti í kroppinum minka. Forboðin evni í hesum bólki
eru t.d.:

• bumetanid, furosemid, spironoacton, thiazider
(sí eisini síðu 35)

Diuretika nýtt sum heilivágur
Vanliga verða vatndrívandi evni nýtt, um vatn hevur
lyndi til at hópa seg upp í kroppinum, td. í sambandi
við hjarta- og nýrasjúkur.
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Nýtslan av vatndrívandi evnum kann gera lívið hjá
sjúklinginum lættari. Í summum førum kunnu diure-
tisk evni leingja lívið.

Nýtsla av diuretika sum doping
Av tí at diuretika skundar undir vatnútlátið úr kropp-
inum, verður evnið serliga nýtt í ítróttagreinum har
kappast verður í tyngdarflokkum, sum td. glýming,
nevaleiki, judo, osfr. Við at taka vatndrívandi evnið
áðrenn eina kapping, kunnu íðkandi flyta niður í ein
lægri tyngdarflokk, og á henda hátt kanska fáa betri
møguleika fyri at vinna ella fáa betri úrslit.

„Bodybuildarar“ brúka nógv diuretika til at trimma
kroppin áðrenn eina kapping. Tá ið vætunøgdin í
kroppinum minkar, síggjast vøddarnir betur.

Diuretika kann eisini gera tað, at onnur hættislig
dopingevni verða fjald, av tí at tað steðgar útskilj-
ingini av dopingevnum í landið.

Hjáárin av diuretika
Ein røð av vandamiklum hjáárinum kunnu koma av at
taka diuretika. Tað mest týðandi hjáárinið er, at
kroppurin í longdini missir evnini at halda vatninum.
Hetta kann hava við sær flottroti, sum síðani kann
hava við sær lívshóttandi hitaslag, serliga tá ið
kroppurin er virkin, tá heitt er í veðrinum.
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Næstan øll vatndrívandi evni hava við sær, at kropp-
urin samstundis missur salt. Ólag kemur í náttúrligu
saltjavnvágina í kroppinum. Hetta kann hava við sær,
at armar og bein fara at skelva. Vandi er eisini fyri
sinadrátti, ørilsi og dánilsi, og hjartaslátturin kann
verða so órógvaður, at tað gerst lívshættisligt.

E Peptidhormonir
Í hesun dopingbólki eru hormon, sum ein frískur
kroppur sjálvur framleiðir í størri ella smærri nøgdum,
men sum í størri nøgdum kunnu hava eina avriks-
fremjandi ávirkan. Felags fyri hormon er, at tey á ein
ella annan hátt stimbra ella skapa javnvág í virksem-
inum í kroppinum. Við at nýta eina størri nøgd, kann
hetta virksemi broytast. Tey mest kendu peptid-
hormonini eru vakstrarhormon, insulin og EPO
(erythropoietin). (Sí eisini síð 35).

Mest týðandi evni í hesum bólki eru:

Erythropoietin (EPO)
Eitt hormon, sum verður framleitt í nýrunum, og sum
stimbrar beinmergin til at framleiða reyð blóðlikam.
Nøgdin av EPO í blóðinum økist, um luftin uttanum er
tunn, t.d. uppi í hálendi. Tað er lívshættisligt at nýta
EPO, tí vandin fyri at fáa blóðstøpp økist.
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Vakstrarhormon
Verður gjørt framman á hypofysuni og ávirkar fram-
leiðsluna av IGF-I í livrini. Vakstrarhormonið sjálvt
hevur lítla beinleiðis ávirkan á vevnaðin í kroppinum.
Hjáárinini kunnu verða, at hendur, føtur og andlit vaksa
óvanliga nógv, at húðin týsnar upp og hjartasjúka.

HCG (humant choriongonadotropin)
HCG er eitt hormon, sum verður framleitt í lívmóð-
irini, tá kvinna er við barn. Í doping verður hetta brúkt
til at seta gongd aftur á testosteronframleiðsluni í
steinunum, tá hCG hevur eitt LH líknandi árin.

Insulin
Insulin er eitt hormon, sum verður framleitt í brisinum
og ger at sukurjavnvágin í blóðinum er í lagi. Nýtsla
av insulin kann geva lágt blóðsukur. Verður sukur-
javnvágin órógvað, kann hetta hava við sær, at tú
fellur í óvit ella doyrt.

NB! Hevur tú sukursjúku og tekur insulin, skalt tú
hava eitt ”Medical Certificate”.

Stofskiftishormonir
Stofskiftishormonir ella thyroideahormonir verða
gjørd í skjaldkertlinum við barkakýlið og verða
stimbraði av hypofysuhormoninum, TSH, thyroidea-
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stimbrandi-hormon. Stofskiftishormon verða nýtt fyri
at lætna, tí tey gera at brenningin økist. Hjáárinini eru
sera vandamikil.

II Dopinghættir
Tað er ikki loyvt at taka evni, sum kunnu fjala út yvir,
at ein er dopaður.

Doping verður býtt upp í trýggjar ymiskar dopinghættir:

1. Blóðdoping
2. At taka eftirgjørdar súrevnisflytarar, blóðúrdráttir, ið

líkjast hesum og evni, sum økja plasmanøgdina.
3. Farmakologisk, kemisk og fysisk manipulatión.

Farmakologisk, kemisk og fysisk manipulatión er at
skilja soleiðis, at tú brúkar evni ella hættir, ið broyta,
royna at broyta ella kunnu væntast at broyta land-
royndirnar soleiðis, at tær ikki hava gildi og heilskap
(integritet). Hetta fevnir um uttan avmarkingar
diuretika, at seta inn katetur, at bíta um landroynd
og/ella ólógligar broytingar av landi, at brúka proben-
cid, bromantan og líknandi evni, ið darva úrskiljing
frá nýrum, og broytingar av testoseron og epitesto-
seteron málingum, so sum nýtsla av epitestosteron*.

Er nøgdin av epitestoseron í landi størri enn 200
nanogram pr. millilitur, skal hetta kannast nærri.
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Hevur tú brúkt ólóglig evni ella framt onkrar av
nevndu gerðum, er hetta at meta sum brot á reglur-
nar. So er tað líka mikið um hetta eydnaðist væl ella
miseydnaðist.

III Evnisbólkar við ávísum avmarkingum
A Alkohol
B Marihuana/hash
C Lokaldoyvandi evni
D Glukokortkosteroider
E Beta-blokkarar

A Alkohol
Alkohol verður ikki roknað sum eitt dopingevni.
Promilluroyndir kunnu tó verða gjørdar í ávísum
ítróttagreinum, um viðkomandi altjóða sersambandi
ynskir tað.

B Mariuana/hash (cannabis)
Kann kannast eftir ynski frá einum altjóða sersam-
bandi. Til OL verður hetta kannað. Ein nøgd størri
enn 15 nanogram pr. millilitur av 11-nor-delta 9-tetra-
hydrocannabino-9-carboxylsyre (carboxy TCH) í
landinum er forboðin.

C Lokaldoyvandi evni
Lokaldoyvandi evni – burtursæð frá kokain – kunnu
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sprænast inn eftir fylgjandi treytum:
a) Bupivacain, lidokain, mepivacain, procain og

líknandi evni kunnu nýtast.
Vasokonstriktorar (td. adrenalin) kunnu nýtast í
sambandi við lokaldoyvandi evni.

b) Nýtslan verður avmarkað til innspræningar í liðir
c) Nýtslan verður avmarkað til lokaldoyving sum

liður í viðgerð

D Glukokortikosteroider
Glukokortikosteroider eru evni, sum kunnu minka
bruna og verða nýtt til at viðgerða liðapínu, astma og
hoyfepur. Glukokortikosteroidir skulu ikki takast inn
ígjøgnum munn, endatarm ella sprænast inn í
musklar ella æðrar.

Hjáárin kunnu vera beinbroyskni, veikari bindvevna
og at skadd øki í vøddum/beinagrind/ligamentum/
spengrum vikna.

E Beta-blokkarar
Beta-blokkarar minka um blóðtrýst- og hjartatrupul-
leikar, tí at teir gera at minni blóð verður pumpað úr
hjartanum. Beta-blokkar minka um ristingar og í
ávísum ítróttagreinum, sum td. bobsletu, curling,
modernaðum fimmkampi, ríðing, skíhoppi og skjót-
ing, er forboðið at brúka teir. Beta-blokkar kunnu
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møða eitt ítróttafólk og skerja avriksevnini í ítrótta-
greinum, sum krevja treysti. Beta-blokkarar kunnu
eisini steðga blóðrenslinum í ørmum og beinum og
gera at andadrátturin verður ávirkaður.

Umframt beta-blokkar eru aðrir heilvágir, sum
kunnu verða nýttir í viðgerð, og sum ikki koma undir
dopingreglurnar.

Medical Certificate
Einans í fáum førum verður sæð burtur frá evnum,
sum eru á dopinglistanum, og bara tá ið tað snýr seg
um lív.

Tú kanst fáa undantaksloyvi, „Medical Certificate“,
at brúka eitt evni, sum er á dopinglistanum. Hetta
krevur, at tú sendir eina umsókn til Ítróttasamband
Føroya (ÍSF) ella læknan hjá ÍSF. Venjarin og tann
íðkandi skulu geva gætur, at undantaksloyvi einans
er galdandi í Føroyum. Í kappingum uttanlands og í
altjóða kappingum í Føroyum skal umsóknin sendast
til avvarðandi altjóða sersamband, tí møguliga eru
aðrar reglur um undantaksloyvið galdandi enn hjá
ÍSF. Royndir vísa, at umsóknir skulu sendast í góðari
tíð áðrenn luttøkuna í altjóða kappingum. Undan
kappingini skalt tú upplýsa ábyrgdarhavandi heili-
vágsnevndina/stevnuleiðsluna um títt „Medical
Certificate“.



31

Medical Certificate og astma
Hevur tú astma og nýtir astmaheilivág, nýtist tær bert
Medical Certificate í sambandi við kappingar uttan-
lands ella altjóða kappingar í Føroyum, og tú skalt
gera, sum tilskilað er frammanfyri. Um tú einans
venur í Føroyum ella tekur lut í føroyskum kapping-
um, er tað nóg mikið at siga einum dopingeftirliti frá,
at tú tekur astmaheilivág.

Í altjóða kappingum kanst tú fáa Medical Certi-
ficate, um tú t.d. tekur: Airmir, Bricanyl, Buventol,
Salbulin, Salbutamol,Salbuvent, Servent, Terbasmin,
og Ventoline.
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Hvagar skal eg venda mær?
Í umsóknini skulu vera upplýsingar um:
• Navn
• Bústað
• Føðingardag
• Felag
• Sersamband
• Læknaváttan (við staðfesting av sjúku, navni á

heilivági og dagligari nøgd)

Umsóknin verður send til:
Ítróttasamband Føroya
Hoydalsvegur 23
FO-100 Tórshavn
Tlf. 318066
Fax 319312
e-mail: isf@post.olivant.fo

ella

Lækna ÍSFs
Sølvi Winther Olsen
Tinghúsvegur 70
FO-100 Tórshavn
Tlf. 316611 (telefonviðtala 8.00-9.00)

Her fært tú eisini fleiri upplýsingar.
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Listi yvir nøkur
forboðin evni

Hetta er ikki fullfíggjað yvirlit yvir forboðin evni. Fleiri
evni, sum ikki eru á listanum, eru forboðin og nevnd
sum „líknandi evni”.

Sum ítróttafólk eigur tú einans at taka heilivág, sum
lækni hevur ávíst. Tú skalt harafturat tryggja tær, at í
hesum heilivági ikki eru evni, sum eru forboðin av
ábyrgdarhavandi myndugleika (m.a. IOC).

Tá tú skalt verða við í eini dopingroynd, er tað sera
týdningarmikið, at allur heilivágur og evni, sum eru
tikin seinastu 7 samdøgrini verða førd í dopingeftir-
litsprotokollina.

Stimbrandi evni:
Amineptin, amfepramon, amifenazol, amfetamin,
bambuterol, bromantan, bupropion, carphedon,
cathin, cropropamid, crotethamid, efedrin, etamivan,
etilamfetramin, etilefrin, fencamfamin, fenetyllin,
fenfluramin, formoterol, heptaminol, koffein, kokain,
mefenorex mefentermin, mesocarb, methamfetamin,
methoxyfenamin, metylendiocyamfetamin, metyle-
fedrin, metylfendiat, niketabmik, norfenfluramin,
parahydroxyamfetamin, pemolin, pentetrazol,
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phendimetrazin, phentermin, phenylefrin phenypro-
panolamin, pholedrin, pipradol, prolintan, propyl-
hexerdrin, preudoefedrin, reproterol, salbutamol,
salmetorol, selegilin, stryknin, terbutalin.

Narkotisk evni:
Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin (heroin)
hydrocodon, methadon, morfin, pentazocin, pethidin.

Anabol evni:
Androstediol, androstedion, bambusterol, boldenon,
clenbuterol, clostebol, danazol, dehydrochlomethyl-
testosteron, dehydroepinandrosteeron (DHEA),
dihydrotestosteron, drostanolon, fenoterol, formo-
terol, fluoxymesteron, formebolon, gestrinon,
mesterolon, metandienon, metenolon, methandriol,
methyltestosteron, miboleron, nandrolon, 19-
norandrolon, oxandrolon, oxymesteron, oxymeth-
olon, reproterol, salbutamol, salmeterol, stanozolol,
terbutalin, testosteron, trenbolon.
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Diuretika
Acetazolamid, bendrolfumthiazid, bumetanid,
canrenon, chlortalidon, etacrynsyre, fursemid,
hydrchlorthiazid, indapamid, mannitol (ved intrave-
nøs indsprøjtning), mersalyl, spironolacton, triam-
teren.

Evni, ið kunnu fjala útyvir:
Bromantan, diuretika, epitestosteron, probencid

Peptidhormonir, eftirgerðir og líknandi evni:
ACTH, erythropoietin (EPO), hCG*, insulin, LH*,
clomifen*, cyclofenil*, tamoxifen*, aromatase
inhibitors (aromatase hæmmere)*

* bert galdandi fyri menn

Beta-blokkar
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisprolol,
bunolol, carteolol, celiprolol, esmolol, labetalol,
levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol,
oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
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Loyvdur heilivágur

Ikki er lætt hjá tær at vita, hvønn heilivág tú kanst
taka undir venjing ella í kapping. Frægast er at spyrja
læknan.

Á heimasíðuni hjá Anti-Doping Danmark,
www.doping.dk fært tú nógvat vita um heilivág.

Her er m.a. samlað yvirlit yvir tey evni, sum verða seld
í Danmark. Yvirlitið verður dagført eina ferð um árið.

Eisini kanst tú ringja til donsku dopinglinjuna, tlf.
0045 70257112, har ítróttalæknar mána-, týs- og
hósdagar kl. 16.00 - 18.00 danska tíð svara spurn-
ingum um doping.

Listi yvir loyvd og nógv nýtt evni
Her eru dømi um mest nýttu sløg og nøvn á heilivági,
sum ikki verður roknaður at vera dopingevni. Sjálvt
um tú hevur eina kroniska sjúku sum astma ella
sukursjúku, kanst tú saktans íðka ítrótt á høgum
stigi. Tað krevur bert eitt Medical Certificate.

Pínudoyvandi heilivágur
Abalgin, diflonid, doloxene, idotyl, kodymagnyl,
magnyl, pamol, panodil, paracetamol
Pínu- og skaðaheilivágur (ímóti gikt)
Bonyll, Brufen, Clotam, Cofortid, Daprox, Diclon,
Diflonlid, Felden, Fenylbutazon, Ibumetin, Ibuprofen,
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Indometacin DAK, Indimetacin, Ipren, Magnyl,
Naprosyn, Naproxen, Nurofen, Pirkan, Piron,
Piroxicam, Surgamyl, Todolac, Vioxx.
Antibiotika ímóti bruna
Erytromycin, Sulfapræparat, penicillin, Tetracykliner
Astmaheilivágur – sum heild
Astmaheilivágur er einans loyvdur sum „aerosol”, t.e.
pístr, turbohalar, diskhalar, rotakapil ella diskos.
Tablettviðgerð, innspræningarviðgerð og flótandi
heilivágur er ikki loyvdur.
Astmaheilivágur, sum ikki krevur Medical
Certificate
AeroBec, Atrovent, Becotide, Flixotide, Neofyllin, Nuelin,
Pulmicort, Sinqulair, Spirocort, Teofylamin, TheoDur
Astmaheilivágur, sum krevur Medical Certificate
Bricanyl, Salbuvent, Salbutamol, Servent, Terbasmin,
Ventolina
Epilepsi
Evnini ávirka miðnervalagið. Í summum ítróttargrein-
um er ikki loyvt at taka lut, um tú hevur epilepsi.
Apoderm, Deprakine, Dumolid, Lamictal, Nitra-
zepam, Orfiril, Pacisyn, Rivotril, Tegretol, Gabapentin
Lívsýki (leyst lív)
Colotard, Imodium, Paraghurt, Retardin
Heilivágur ímóti sjóverki
Anautin, Marzine, Phenergan, Postafen, Prometazin,
Sepan
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Heilivágur ímóti soppi
Ancotil, Brentan, Fungilin, Lamisil, Mycospor, Nizoral,
Pevaryl, Sporanox
Heilivágur ímóti ovurviðkvæmi
Antisitina-Privin, Clarityn, Hismanal, Prometazin,
Semprex, Sepan, Tavgyl, Teldanex, Versal, Zyrtec
Heilivágur ímóti magasári
Aciloc, Acinil, Lanzo, Losec, Nizax, Novemt,
Pantoloc, Tagamet, Zantac
Magasýruheilivágur
Alkasyd, Alminox, Balancid, Link, Natrium-bikarbo-
nat, Novulazid
Sukursjúku Tablettviðgerð
Acrosal, Daonil, Diamicron, Glibenese, Glucobay,
Glucophag, Hexaglucon, Mindiab, Tolbutamid
Heilivágur ímóti trekum maga (laksantia)
Laxoberal, Perilax
Nasadropar
Atrovent, Iliadin, Livostin, Lomudal, Otirivin, Zymelin
P-bollar
Ongin dopinglistaði
Stillandi heilivágur (sedativa)
Einans eftir ávísing frá lækna. Sedativa eru ikki á
listanum hjá IOC, men I summum ítróttagreinum er
ikki loyvt at nýta hesi evni.
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Heilivágur at seta upp í móðurskeið móti bruna
Brentan, Canesten, Diflucan, Flagyl, Pevaryl
Heilivágur ímóti hosta
Bromhexin, Dexofan, Toclase
Salvur
Salvur og krem við steroidum eru loyvd uttan frá-
boðan.
Eygnaheilivágur (móti ovurviðkvæmi)
Antistina-Privin, Livostin, Lomudal, Sesal

Er tað loyvt at eta náttúruheilivág so sum gin-
seng, schizandra og russiska rót?
Bæði ja og nei. Flestu náttúruevni eru trygg, men um
fleiri verða nýtt í senn, kunnu ólóglig evni vera í, sum
t.d. Ma Huang (Chinese Ephedra) Í hesari plantu er
efedrin, sum er forboðið.

Gev gætur, at vørulýsing er gjøgnumskygd.
Nøkur av evnunum, har efedrin er í: Bishops tea,

Brigtam tea Chi powder, Energy rise, Excel, Join Fir,
Mexican tea, og Sida Cordifolia.

 summum náttúruevnum er guarana, sum er ein
koffeindrykkur eins og kaffi og te.

Dømi eru um, at náttúruevni frá útlandinum hava
verið dálkaði við anabolum steroidum.
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Kann eg vera róligur, um eg haldi meg frá hesum
evnum?
NEI. Tí í nógvum heilivági, sum vanliga verður
brúktur, eru smærri nøgdir av ólógligum evnum.
Sjálvt í heilivági og øðrum evnum, sum fáast í
hondkeypi, eru ólóglig evni. Hetta kunnu vera
tablettir ímóti krímir, klænkingartablettir, astma-
heilivágur, nasapístr og sovitablettir.

Kann eg so ikki taka heilivág, sum læknin hevur
ávíst?
Ikki altíð. Ein heilivágur á dopinglistanum er ólógligur,
sjálvt um tú hevur fingið hann frá egnum lækna.
Læknin eigur at sláa upp í heilvágsyvirlitinum ella í
„Lægemiddelkataloget“. Har er tilskilað, hvør heili-
vágur er á dopinglistanum. Tú kanst eisini spyrja á
apotekinum, um dopingevni eru í heiliváginum. Á
øllum apotekum hava tey nýggjastu útgávuna av
ADD yvirlitinum. Har verður tilskilað um dopingevni
eru í heilivági.

Til seinast – minst til
Aldrin at taka evni, tablettir ella flótandi heilivág
uttan at spyrja tín lækna, apotekið ella á annan
hátt kanna eftir, um evnið er á dopinglistanum.

Tað er ikki loyvt at flyta inn heilivág uttan
læknaávísing.
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Dopingreglugerð ÍSF

§ 1
Stk. 1.
Doping merkir, at í mannakroppinum eru evni til
staðar, ið eru bannað sambært Altjóða Olympisku
Nevndini (IOC) og/ella sambært altjóða listanum hjá
altjóða sersambondum yvir óløglig evni.

Stk. 2.
At brúka tílík bannað evni, at hesi evni eru í land- ella
blóðroyndum og at royna at reingja kanningarúrslitið
av eini land- ella blóðroynd, er bannað.

§ 2
Stk. 1.
Allir virknir limir, ið umboða eitt sersamband/
deildarsambandar ella limafelag undir ÍSF, hevur
skyldu at geva seg undir dopingeftirlit, sum Dop-
ingeftirlitisnevndin ger ella felagsskapir o. o., sum
Dopingeftirlitisnevndin hevur gjørt avtalu við um
hetta.

Stk. 2.
Dopingeftirlitisarbeiðið hjá ÍSF ger Dopingeftirlitis-
nevndin, sum telur 6 limir, sum verða valdir av stjórn
ÍSF’s, harav skulu verða ein lækni og ein farmaceutur.
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§ 3
Stk. 1.
Dopingeftirlitisnevndin ásetir, nær og hvar eftirlitið
verður gjørt. Innkalling til eftirlit kann verða annað-
hvørt skrivlig ella munnlig.

Stk. 2.
Dopingeftirlit kann verða gjørt áðrenn, undir ella eftir
venjing og undir lands- og altjóða fyriskipaðum
kappingum av øllum sløgum.

Stk. 3.
Dopingeftirlit verður framt sambært ÍSF-dopingeftir-
litisreglunum, ið stjórnin í ÍSF ásetir eftir tilráðing frá
Dopingeftirlitisnevndini.

§ 4
Stk. 1.
Feløg og sersambond/deildarsambond, ið fáa álagt
av einum altjóða sersambandi at fremja ella taka lut í
dopingeftirliti í sambnd við venjing ella kappingar í
Føroyum, skulu seta seg í samband við Dopingeftir-
litisnevndina og gera avtalu um hetta.

Stk. 2.
Tað er ikki loyvt ser- og deildarsambondum ella
feløgum sjálvum at fremja dopingeftirlit ella at gera
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dopingsundurgreiningar, uttan so at skrivlig avtala er
gjørd við Dopingeftirlitisnevndina.

Stk. 3.
Um so er, at kanningin er positiv av einum føroyskum
virknum ítróttarfólki, skulu allar týðandi upplýsingar
verða tøkar hjá Dopingeftirlitisnevndini.

§ 5
Stk. 1.
Um so er, at kanningarúrslitið av bæði A- og B-
royndini vísir, at dopingevni eru til staðar, ella dop-
ingeftirlitisnevndin staðfestir onnur brot á doping-
eftirlitisreglurnar, kann dopingeftirlitisnevndin útihýsa
viðkomandi ítróttarfólki. Útihýsingin kann í mesta lagi
vera í 1 mánað. Um so er, at dopingnevndin ikki
innan hetta tíðarskeið hevur avgjørt sakarmálið, ger
dopingeftirlitisnevndin av, um útihýsingin skal verða
longd við 1 mánaði, ella um útihýsingin skal avtakast.

Stk. 2.
Útihýsingin verður roknað frá tí, at viðkomandi hevur
fingið boðini. Boð um útihýsing, longda útihýsing,
ella um hon verður avtikin, verða givin við innskriv-
aðum brævi ella við sendiboði. Viðkomandi felag ella
sersamband/deildarsamband fær boðini við vanlig-
um brævi.
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Stk. 3.
Avgerð Dopingeftirlitisnevndarinnar um at útihýsa
einum virknum ítróttarfólki kann verða kærd til
Dopingnevndina, sum skal taka avgerð í málinum í
seinasta lagi 7 dagar eftir, at hon hevur fingið kær-
una. Eingin tíðarfreist er fyri at kæra eitt mál til
Dopingnevndina.

§ 6
Stk. 1.
Eitt ítróttarfólk, ið verður funnið sekt í doping, skal
útihýsast frá øllum venjingar- og kappingarvirksemi,
eisini frá øllum arbeiði, bæði løntum og óløntum
innan ÍSF, sersamband/deildarsambondum og
feløgum í 2 ár.

Stk. 2.
Eru serligar umstøður, ið tala fyri tí, kann revsingin tó
verða linari.

Stk. 3.
Verður brotið endurtikið, kann útihýsingin vera fyri
alla tíð.

Stk. 4.
Verður dopað við efedrini og tílíkum evnum, verður
útihýsing ásett til hægst 3 mánaðir. Verður brotið
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endurtikið, kann útihýsingin økjast upp í tvey ár, og í
triðja føri verður útihýsingin fyri alla tíð.

Stk. 5.
Tó ber til í samband við útihýsingina ella seinni at
avgera, summar greinar (aktiviteter) eru undantiknar
frá hesum.

Stk. 6.
Við varandi útihýsing kann Dopingnevndin, tá ið 5 ára
útihýsing er liðin, eftir umbøn frá ítróttarfólkinum seta
úr gildi útihýsingina heilt ella lutvíst.

Stk. 7.
Á sama hátt sum fyri doping verða ítróttarfólk revsað,
sum eftir innkalling til dopingeftirlit, ikki vilja lata seg
kanna.

Stk. 8.
Tann, ið elvir til ella medvirkar til, at eitt brúkar
dopingarevni, verður útihýstur í upp í 5 ár. Í slíkum
førum eru somu reglur um revsing galdandi sum fyri
doping.

Stk. 9.
So leingi eitt ítróttarfólk er útihýst, kann einki ser- og
deildarsamband í ÍSF ella feløg teirra geva viðkom-
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andi loyvi til at taka lut í nakrari ítróttargrein, hvørki í
Føroyum ella í útlondum.

§ 7
Stk. 1.
Sersamband/deildarsamband, feløg, ítróttarfólk,
leiðarar, venjarar o. o. skulu veita Dopingeftirlitis-
nevndini alla ta hjálp, henni tørvar at fremja doping-
eftirlit og til at fáa greiðu á viðurskiftum um brot á
dopingeftirlitisreglugerðina, og skulu fylgja Doping-
eftirlitisnevndarinnar avgerðum um útihýsing og
úrskurðum Dopingnevndarinnar.

Stk. 2.
Feløg, ítróttarfólk, leiðarar, venjarar o. o., sum bróta
hesar reglur, kunnu verða revsað á sama hátt sum
eitt ítróttarfólk, sum verður dømt sekt í doping.

Stk. 3.
Brýtur eitt ser- ella deildarsamband hesar reglur, ger
dopingeftirlit uttan avtalu um hetta við Dopingeftir-
litisnevndina ella tekur avgerð í dopingsakarmálum,
kann Dopingeftirlitisnevndin leggja málið fyri ÍSF-
stjórnina at taka støðu til eftir reglum ÍSF’s.
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§ 8
Stk. 1.
Í sakarmálum um brot á hesa reglugerð, undantikin
sakarmál, har eitt ser- og/ella deildarsamband hevur
framt lógarbrot, tekur Dopingnevndin avgerð. Stjórn
ÍSF’s velur Dopingnevndina. Dopingnevndin skipar
seg sjálv við formanni. Skulu tiknar avgerðir verða
galdandi, krevst, at í minsta lagi tveir av føstu
nevndarlimunum eru til staðar. Er atkvøðujavnvág, er
atkvøða formansins avgerandi.

Stk. 2.
Dopingeftirlitisnevndin leggur málini fyri Doping-
nevndina. Hetta er eisini galdandi fyri ikki at møta til
eftirlit og um at seta útihýsing úr gildi.

Stk. 3.
Øll sakarmál til Dopingnevndina verða avgreidd
gjøgnum ÍSF-skrivstovuna.

§ 9
Stk. 1.
Til øll sakarmál, ið verða viðgjørd í Dopingnevndini,
verður ein ráðgevi boðin við sum umboð fyri tað ser-
og deildarsambandi, sum umrødda sakarmál fevnir
um Ser- og deildarsambandið velur umboðið. Hetta
umboð hevur ikki atkvøðurætt.
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Stk. 2.
Dopingnevndin kann tilnevna ein løgfrøðing at
umboða tann partin, sakarmálið rakar. Nevndin
ásetur samsýningina til løgfrøðingin.

Stk. 3.
Sakarmálsviðgerðin er munnlig. Formaðurin kann tó
áseta, at spurningar um útihýsing og regluspurningar
verða viðgjørdir skrivliga. Munnliga sakarmálsvið-
gerðin er almenn. Ikki er loyvt at taka myndir, taka
film ella gera bandupptøkur av samráðingum. Tá ið
serligar umstøður gera seg galdandi, eitt nú fyrilit um
upplýsingar í sakarmálinum ella til, at annar parturin
ikki verður fyri óneyðugari skemt ella mannminkan,
kann málið verða viðgjørt fyri stongdum hurðum.

Stk. 4.
Tá ið sakarmálið er avgjørt, kann nevndin áseta
sakarmálsútreiðslurnar. Sakarmálskostnaðurin kann
møguliga eisini umfata útreiðslur í samband við
kanningar í málinum.

Stk. 5.
Dopingnevndin ásetur annars sjálv sína virkisskrá.
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§ 10
Stk. 1.
Úrskurðurin hjá Dopingnevndini, sum skrivstova
felagsins fær eitt eintak av, kann verða kærdur av
innstevnda, viðkomandi ser- og deildarsambandi ella
ÍSF til Ítróttadómstól ÍSF’s innan fýra vikur eftir, at
úrskurðurin er fráboðaður.

Stk. 2.
Ser- og deildarsambandið hevur skyldu at boða
sínum altjóða felagsskapi frá Dopingnevndarinnar
úrskurði, um so er, at hann hevur reglur fyri hesum.

§ 11
Stk. 1.
Um so er at eitt føroyskt ítróttarfólk verður ákært í
samband við dopingeftirlit, sum onkur serkønur
stovnur í ella uttan fyri Føroyar fremur, skal viðkom-
andi sersamband/deildarsamband skjótast gjørligt
senda øll skjøl í sakarmálinum til Dopingeftirlitis-
nevnd ÍSF’s.

Stk. 2.
Nevndin kann innan tríggjar vikur eftir at hava fingið
øll skjøl í sakarmálinum leggja málið fyri Doping-
nevndina við atliti til døming eftir dopingeftirlitis-
reglunum.
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Stk. 3.
Ikki er loyvt sersambandi/deildarsambandi sjálvum at
taka avgerðir í dopingmálum. Er limasambandið ført
fyri tí sambært altjóða dopingreglunum, skal lima-
sambandið boða altjóða felagsskapinum frá, at hesin
førleiki er latin Dopingnevnd ÍSF’s.

Soleiðis samtykt á stjórnarfundi 12. Mei 2000
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