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

och	  metoder.	  
	  
	  
Förebyggande	  åtgärder:	  

• Vi	  har	  en	  antidopningsansvarig	  person	  i	  föreningen	  som	  ansvarar	  för	  att	  
åtgärderna	  genomförs.	  

• Vi	  informerar	  klubbens	  ledare	  och	  tränare	  om	  gällande	  antidopningsplan.	  
• Klubbens	  ledare	  och	  tränare	  genomför	  RF:s	  kunskapsprov	  om	  antidopning.	  
• Ledare	  och	  tränare	  har	  en	  ständigt	  pågående	  diskussion	  om	  dopningsfrågan	  med	  

sina	  aktiva	  och	  använder	  RF:s	  handledning	  ”Antidopingsnack”.	  
• Vi	  uppmanar	  klubbens	  tävlingsidrottare	  att	  göra	  RF:s	  kunskapsprov.	  
• Vi	  informerar	  klubbens	  medlemmar	  om	  antidopningspolicyn.	  
• Vi	  informerar	  om	  klubbens	  antidopningspolicy	  på	  hemsida	  och	  i	  andra	  

sammanhang,	  till	  exempel	  för	  kommun,	  sponsorer	  och	  andra	  samarbetspartners.	  
• Vi	  accepterar	  att	  klubbens	  medlemmar	  använder	  kosttillskott,	  men	  poängterar	  

att	  den	  enskilde	  individen	  alltid	  är	  ansvarig	  för	  att	  kontrollera	  så	  att	  
kosttillskotten	  (liksom	  allting	  annat)	  endast	  innehåller	  tillåtna	  substanser.	  

• Vi	  har	  alltid	  tillgång	  till	  aktuella	  listor	  och	  regler	  så	  att	  medlemmarna	  direkt	  kan	  
få	  svar	  på	  frågor.	  

	  
Akuta	  åtgärder	  

• Om	  någon	  i	  klubben	  får	  kännedom	  om	  ett	  dopningsfall	  är	  denna	  skyldig	  att	  
omedelbart	  kontakta	  antidopningsansvarige	  för	  att	  diskutera	  åtgärder.	  

• Riktlinjen	  är	  att	  den	  misstänkta	  personen	  ska	  kontaktas	  direkt.	  
• Vi	  följer	  och	  högaktar	  sekretessen	  i	  dopningsutredningarna.	  
• Vi	  följer	  de	  regler	  och	  bestraffningar	  som	  sätts	  upp	  av	  RF	  och	  WADA.	  


