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Antidopingplan för Ymer Boxning
Vi vill att:
•
•
•

Alla aktiva skall kunna känna trygghet i att Ymer Boxning står för fair play utan
förbjudna medel och metoder. Både i och utanför boxningsringen samt i
träningslokalen.
Åskådaren och föräldern ska vara förvissad om Ymer jobbar aktivt med en
miljö utan förbjudna medel och metoder.
Vi skall följa RF:s stadgar samt vederbörande SF:s stadgar och tävlingsregler
samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

Därför har vi en policy om en helt dopingfri verksamhet!
Handlingsplan:
Så här gör vi för att förebygga doping i vår klubb:
Förebyggande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi skall ”Vaccinera vår klubb mot doping” kontinuerligt
Informera klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
Informera klubbens ledare/tränare och tävlingsidrottare om
Riksidrottsförbundets (RF:s) "Antidopingfakta".
Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapsprov i antidoping på
www.rf.se/vaccinera.
Uppmana klubbens tävlingsidrottare att göra Riksidrottsförbundets
kunskapsprov på www.rf.se/vaccinera.
Informera klubbens medlemmar om handlingsplanen.
Använd symbolen Rena Vinnare för att visa klubbens hållning.
I klubblokalen skall alltid en sammanställning finnas över Ymer Boxnings
vision och ställningstagande kring en drogfri tävlings- och träningsverksamhet.
Klubbens ledare/tränare skall alltid verka för att idrottsutövandet sker i en
positiv och hälsorik miljö, utan droger och alkohol.
Klubben skall verka för att ledare och tränare får utbildning och ser sitt ansvar
som förebilder.
Klubben skall verka för att aktiva får möjlighet till information/föreläsningar
inom mat, kosttillskott och hälsa.
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Beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping.
1. Styrelsen, ledd av ordförande, skall noggrant utreda omständigheterna kring
misstanken. Givetvis beaktas sekretessen samt att nedanstående frågor skall
besvaras innan åtgärd görs.
•
•
•
•
•
•
•

Vilka egna observationer finns?
Finns samtal med andra?
Vem ska prata med den misstänkte och hur ska samtalet läggas
upp?
Har medlemmen tidigare misskött sig på annat sätt? - Har
gymmets antidopingregler tydligt förmedlats till medlemmen?
Har gymmet säkerställt att antidopinginformationen når alla
medlemmar? - Ska man beställa dopingkontroll av medlemmen
eller andra medlemmar?
Bör man kontakta andra intressenter för rådgivning?
Utse ansvarig person för hantering av media/press

2. Ta direktkontakt med den aktive.
(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”.)

3. Vid fortsatt misstanke bör vidare undersökning göras i syfte att
skapa ett underlag för fortsatt agerande. Styrelsemöte.
(Tänk på att bevisbördan ligger på styrelsen. Beviskravet är högre än
sannolikhetsbedömningen, men lägre än bortom varje rimligt tvivel. – Se
idrottens dopingreglemente)

4. Dopingkontroll (via RF och/eller berört förbund)
5. Styrelsemöte. Beslut och åtgärder, se nedan. Protokoll.
6. Möte med den aktiva. Skriftlig och muntlig information, underskrift
7. Åtgärder
Bestraffningsärenden enligt RFs regler mot doping skall i första
instans handläggas av Dopingnämnden (DoN)
Informera samtliga parter om vidare handläggning. Skall ske
muntlig och skriftligt. Avstängning under utredning. Samtliga
röstberättigande skall närvara vid styrelsemöten.
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Olika dopingsituationer
Innehav av förbjudna medel

Hantering
1. Fråga om innehav, visa
2. Nej? – info om
antidopingdokument
3. Fråga igen
4. Nej ? – Ut från lokalen
5. Polisanmälan
6. Avstängd under utredning
7. Se antidopingreg. Sid 13
Vägran av dopingkontroll
Avstäng fram till att motsatsen är
bevisad.
Medhjälp
1. Fråga om innehav, visa
2. Nej? – info om
antidopingdokument
3. Fråga igen
4. Nej ? – Ut från lokalen
5. Polisanmälan
6. Avstängd under utredning
7. Se antidopingreg. Sid 13.
Medvetet dopingfusk
RFs hanteringpolicy
Avstängning 2 år.
Förseelse 2 – 5 år
Förseelse 3 - Livstid
Doping genom kosttillskott som All doping är förbjudet oavsett
innehåller dopingklassade
om det är medvetet eller inte!
1. Informera om riskerna om
substanser
kosttillskott.
2. Utbilda om kosthållning.
3. Se antidopingreg. Sid 13
Doping genom läkemedel - Bruk 1.Ta in styrkt läkemedelsbehov
2. Finns ev dispens?
av läkemedel utan att den
3. RFs handlingspolicy för
aktive förstår att det är
dopingklassat
tävlingsaktiva.
4. Informera och hitta lösning
tillsammans med motionär.
5. Se antidopingreg. Sid 13
Anabola Androgena Steroider
1.Ta reda på underliggande
(AAS) - Missbrukare som
orsak genom att hänvisa den
använder AAS av helt andra
aktive till professionell hjälp.
skäl än att förbättra
Ring Dopingjouren på 020-456
idrottsprestationer
987 vid frågor om ASS eller läs
mer på www.dopingjouren.se.
2. RF:s hanteringspolicy
3. Informera om riskerna kring
AAS.
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Utdrag från Idrottens dopingreglemente.
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