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Kongahälla AIK, Antidopingpolicy 

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 undvika doping i vår klubb: 

Förebyggande  

• Alla ledare/tränare genomför RF:s 

kunskapsprov i antidoping på 

www.rf.se/vaccinera 

• Ledare/tränare tar upp dopingfrågan 
med sina aktiva och använder RF:s 

handledning "Antidopingsnack". 

• Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare 
att göra Riksidrottsförbundets 

kunskapsprov på www.rf.se/vaccinera 

• Vi informerar våra medlemmar om 

policyn och handlingsplanen. 

• Våra aktiva informeras om att aldrig 
använda kosttillskott utan att först 

rådfråga sin tränare. 

Beredskapsplan vid misstanke om doping 

Hur gör vi om vi misstänker eller upptäcker att någon använder 

dopingmedel? 

Misstanke kan komma från andra utövare, tränare, media, läkare eller andra utomstående. 

Det är viktigt att vi tar det på allvar och tar en diskussion med den misstanken berör samt 

tränaren. Om det inte finns någon naturlig förklaring så tas dopingtest. 

Vad gör vi om en medlem visar sig vara dopad? 

Medlemmen blir avstängd för träning och tävling i vår klubb. Vi ber personen att erkänna vad 

den har tagit för dopingpreparat och tar reda på varifrån han eller hon fått det. Vi berättar för 

träningskamraterna och tränarrådet om vad som hänt. Vi utser en person i klubben, som får 

hantera media och eventuella sponsorer om det är aktuellt. Vi ser till att personen får kontakt 

med sjukvården. 
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SFIF:s antidopingprogram 

(Senast omarbetat och antaget av Svenska Friidrottsförbundets 

medicinska råd i november 2007.) 

  

Historik och nuläge 

"Doping är ett fusk som hotar idrottsrörelsens trovärdighet och 

missbrukarnas hälsa. Dopingkontrollen måste vara effektiv, straffen ska 

kännas. Men ytterst handlar det om etik, utbildning och information, att 
varje ung människa tidigt får lära sig att inte tillämpa det livsfarliga 

fusket.”  

Doping inom idrotten har förekommit sedan länge, ändå dröjde det 

egentligen fram till 1960-talet innan doping blev ett uppmärksammat 

problem inom idrottsrörelsen. 

Svensk Friidrott har varit förskonad från dopingfall på tävlingsidrottare 

sedan mitten av 1980-talet. 

Detta torde bero på intensiv information på alla nivåer inom Svensk 
Friidrott där vi framför allt betonar att med en långsiktig idrottslig 

utveckling innehållande en väl sammansatt kost går det att komma lika 

långt som eller längre än de som tar förbjudna preparat. 

Satsning på oannonserade dopingtest bland elitaktiva är ytterligare en 

stark bidragande orsak. 

Likväl finns problem inom den del av Svensk Friidrott som Friskis & 

Svettis-föreningarna tillhör. F & S:s fina styrketräningsanläggningar 

drar nämligen även till sig personer som inte respekterar de regler som 

gäller inom den svenska idrottsrörelsen. 

Svensk Friidrott betonar betydelsen att Friskis & Svettis arbetar aktivt 

med sitt antidopingarbete samt att Svensk Friidrott och RF försöker hitta 

kloka lösningar tillsammans med Friskis & Svettis. 

  

Vad är doping? 

Doping innefattar: 
1. 

  
Användning av substanser som tillhör förbjudna klasser av farmakologiska ämnen 

  och/eller 

2. Användning av diverse dopingmetoder 
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Att distinkt definiera doping är inte helt lätt eftersom det kan finnas en 
gråzon. Dessutom förändras förutsättningarna successivt genom 

nya preparat och metoder. 

Numera fastlägger World Anti-Doping Agency (WADA) vilka substanser 
resp metoder som är dopingklassade och förbjudna vid träning och/eller 

tävling. 

Minst en gång årligen uppdaterar WADA listorna som sedan översätts av 

RF. Apoteksbolaget ger årligen ut "Röda listan" över förbjudna preparat. 

WADA:s regler gäller för alla idrotter över hela världen. 

Anm: För att möjliggöra för aktiva, som under kortare eller längre tid på 
medicinska grunder måste använda dopingklassade läkemedel, att utöva 

sin idrott finns dispensregler.  

  

Policy 

SFIF:s antidopingpolicy bygger på dopingens "3 F": 

• Fusk 

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är 

meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. 

Doping är ett oacceptabelt fusk. 

• Farligt 

Doping strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för 

individen. 

• Förstör 

Doping skadar idrottsrörelsens trovärdighet och utgör därigenom ett 

allvarligt hot mot idrottens som ungdomsorganisation och folkrörelse. 

   

Mål  

Det övergripande målet för SFIF:s antidopingarbete är att åstadkomma en 

dopingfri svensk friidrott. 

Med detta som grund vill vi dessutom verka för en dopingfri friidrott även 

internationellt så att svenska och utländska aktiva tävlar på lika villkor. 
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Handlingsplan 

Förebyggande information och utbildning är den viktigaste delen i arbetet 
för en dopingfri idrott. Flera idrottare som lämnat positiva dopingprov har 

sannolikt råkat ut för misstagsdoping, dvs de har ätit vanliga mediciner 

ovetande om att dessa innehåller otillåtna substanser. 

Då hela tiden nya aktiva och ledare strömmar till friidrotten måste arbetet 

med att informera och utbilda pågå ständigt. 

RF: s och Apoteksbolagets gemensamma årliga röda lista över 
dopingklassade läkemedel är ett enkelt, men effektivt redskap i detta 

arbete. 

En annan viktig del handlar om att sprida kunskap om bra kost vilket i 

många fall kan göra olika former av kosttillskott oväsentliga. 

  

Ansvarsfördelning 

Det förebyggande arbetet måste bedrivas samtidigt på många plan. 

Ansvarsfördelningen inom den svenska idrotten ser ut enligt följande. 

RF / DF 

RF ska centralt och genom sina Distriktsidrottsförbund (DF) svara för 

utveckling av antidopingarbetet, central utbildning, kontroller och 

analyser. 

SISU 

SISU är både på det centrala och lokala planet den naturliga 

samarbetspartnern för såväl produktion av utbildningsmaterial som 

genomförande av utbildning. 

SFIF 

SFIF har ett övergripande ansvar för spridning av information (t ex genom 
hemsidan www.friidrott.se och i samband med landskamper) samt utbildning 

av aktiva och ledare inom svensk friidrott. 

Föreningar 

Föreningarna utgör kärnan i svensk idrott. Det är där som normer och 
värderingar grundläggs. Ledarna måste därför informera och utbilda 

föreningens aktiva redan när dessa befinner sig i tonåren. 

SFIF uppmanar föreningarna att genomföra RF:s projekt "Vaccinera 

föreningen mot doping". 

http://www.friidrott.se/

