Promillekontroll
- Dersom en ønsker å utføre en alkoholtest av utøver kan dette skje på
to forskjellige måter.

Alternativ 1
Kontakte politi og spørre om de kan foreta en alkoholtest av utøver.
Dersom denne slår ut slik at det er over tillatt promille (0,2 promille) så vil
følgende være saksgangen videre:
a. Dersom utøveren enda ikke har kjørt noen ting, så skal utøveren
utestenges fra konkurransen, og saken rapporteres til juryen og deretter
NMF.
b. Dersom utøveren har kjørt sitt kjøretøy vil dette være en straffesak etter
vegtrafikklovens bestemmelser og således være en politisak. I slike tilfeller
skal saken rapporteres til jury og NMF.

Alternativ 2
Dersom arrangøren ikke har politi til å foreta alkoholtest, kan arrangøren
benytte egen alkoholmåler. Dersom denne slår ut positivt, skal utøveren
foreta en ny blåsetest etter 5 minutter. Utøveren skal før slik ny blåseprøve
ha skyllet munnen før ny blåsetest. Dersom blåseprøven fortsatt er positiv
(over lovlig grense o,2 promille), skal utøveren utestenges fra
konkurransen og saken rapporteres til jury og NMF. Utøveren skal i slike
tilfelle motta en skriftlig begrunnelse for utestengingen og signere på at
denne er mottatt. Dersom utøveren bestrider blåseresultatet, kan
stevneleder forespørre utøveren om vedkommende frivillig er villig til å
oppsøke stevnelegen for å avlegge en blodprøve. Dersom det blir aktuelt
med en blodprøve bør stevneleder på forhånd avklare med stevnelege
hvorvidt legen vil utføre slik blodprøve. I denne type saker med
uautoriserte utåndingsprøver vil bevis på utåndingsprøve ikke være
tilstrekkelig som bevis til å føre straffesak etter vegtrafikkloven, dette kan
være motsatt dersom det øvrige bevisbildet underbygger saken. Det vil
dog allikevel kunne bli en sanksjonssak på bakgrunn av utåndingsprøven.
Det som er viktig, er at rapporten utøver underskriver beskriver hva som er
resultatet, og at utøveren gjennom å signere vedgår at testen viser det
den gjør, uten at utøver dermed må vedgå bruk av alkohol.

Teammedlemmer
1. Dersom en i teamet til en utøver blir tatt ut til en test skal denne
personen og utøveren være tilstede, og nekter den som er tatt ut til å blåse
skal utøveren gis beskjed om at vedkommende må forlate depotet og får
ikke komme tilbake dit. Dersom pålegg om å fjerne seg ikke etterfølges,
skal utøveren orienteres om at utøveren i henhold til NKR § 11.1, annet
ledd, holdes ansvarlig, og vil bli utestengt dersom pålegg om at den i
teamet skal forlate området ikke etterkommes.

2. Dersom en i teamet til en utøver blir tatt ut til en test skal denne
personen og utøveren være tilstede, og hvis utåndingsprøven slår positivt
ut skal denne personen bes forlate depotet. Dersom pålegget ikke
etterkommes vil utøveren i henhold til NKR § 11.1, annet ledd, holdes
ansvarlig og vil bli utestengt.

For begge de to siste type tilfelle skal juryen orienteres og saken
rapporteres til NMF.
For alle tilfelle ovenfor skal alltid utøveren få en skriftlig melding om
hva saken gjelder, hva som er stevneleders konklusjon og at saken
vil bli rapportert inn til NMF. Vedkommende skal om mulig signere på
å ha mottatt slik skriftlig meddelelse.

