Antidopingplan för
Stockholms Roddförening
Datum 2016-11-15

Vi vill att:
•
•
•

Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna
medel och metoder.

Handlingsplan
Så här gör vi för att förebygga doping i Stockholms Roddförening
Förebyggande
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsen utser en antidopingansvarig i samband med konstitueringen efter
årsmötet som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapstest om antidoping på
rf.se/vaccinera.
Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder
RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll – dina
rättigheter och skyldigheter” till våra aktiva.
Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra RF:s kunskapstest
Ren vinnare.
Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen.
Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra
sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation
genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på
rf.se/vaccinera.

•
•

Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom
som vi sätter upp i våra lokaler.
Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer från RF
som vi sätter upp i våra lokaler.

Akut
• Vi har en krishanteringsplan för insatser vid misstanke om doping eller om
ett dopingfall skulle inträffa. Se föreningens hemsida Risk- och
krishanteringsplan avsnitt 6.

Så här gör vi vid akut situation
Ta direkt kontakt med personen
Om vi får kännedom om att det sker doping i vår förening ska du informera
Ordförande eller antidopingansvarig som sedan direkt tar kontakt med den
berörda. Finns det behov av stöd i processen tar styrelsen beslut om detta. Ingen
är fälld innan beslut är fattat.
Tänk på sekretessen
Sekretessen i en dopingutredning är sträng och fallet blir tidigast känt när
idrottsutövaren själv går ut med information eller stängs av under utredning. Beslut
om avstängning under utredning eller bestraffning sänds per brev inom tre dagar till
den avstängde, föreningen, SDF, SF och RF:s dopingkommission. Läs mer om
handläggning av dopingfall, dopingförseelser och påföljder i ”Idrottens
antidopingreglemente”.
Anabola Androgena Steroider förbjudna enligt lag
Vid upptäckt av dopingmissbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) är det
viktigt att veta att sådant bruk och hantering också är olaglig enligt svensk lag. Se
dokumenten ”Fakta om AAS” och ”Lag om förbud av vissa dopningsmedel”.
Kontakt med media
Dopingfall skapar stort intresse från massmedia. Det är endast föreningen ordförande
som har kontakt med media. Det är samma som i vårt dokument om risk- och
krishantering.

Kontakt med Riksidrottsförbundet (RF)
Ordförande eller antidopingansvarig tar kontakt med RF för att få mer info om
den fortsatta processen.
Informera övriga i styrelsen
När det är bekräftat att det rör sig om en dopningsförseelse informeras övriga i
styrelsen om processen. Där fattas även beslut om ev spridning av information
och åtgärder.

Positivt dopingprov /avstängning
När medlemmen fällts för doping följer föreningen RF:s anvisningar. Bland annat
är träningsförbud och indragen nyckel en följd av lagakraftvunnen dom.

