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Policy
Doping får inte förkomma i IFK Göteborgs verksamhet.
Fiksidrottsförbundets regler:
2 § Regler mot doping
RF:s regler mot doping har till syfte att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande
rätt att delta i en dopingfri idrott och på så sätt främja god hälsa och rättvisa för
idrottsutövare. Doping inom idrotten är förbjudet i enlighet med Idrottens
antidopingreglemente.
Svenska Friidrottsförbundets regler:
SFIFs antidopingpolicy
"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av
dopingmedel kan försvaras."
Visionen är att:
En vinnare ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
En förlorare ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
En åskådare ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och
metoder.
Dopingregler
WADA har listat vad som är otillåtet i samband med träning och tävling. Anledningen till om
ett preparat finns med på dopinglistan är dess möjliga effekt som prestationshöjande medel
och/eller risken för ohälsa.
Dopinglistan är grundad på följande kriterier:
 Preparatet eller metoden är potentiellt prestationshöjande.
 Preparatet eller metoder innebär en potentiell hälsorisk.
 Bruket av preparatet eller metoden strider mot idrottens etik.



Minst 2 av 3 kriterier måste uppfyllas för att ett preparat eller metod ska sättas upp
på listan. Därutöver kan substanser, som anses maskera annan doping sättas upp på
listan.
Listan över aktuella mediciner som saluförs i Sverige och som klassas som dopinpreparat
finns på denna länken.
http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp

IFK Göteborg ansluter sig till Riksidrottsförbundets regler och SFIF:s policy och regler.
Revision av policyn
Denna policy skall revideras vid behov och ses över årligen av styrelsen.
Ansvar
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt handlingsplanen.
Någon att vända sig till
Alla medlemmar i föreningen skall känna till att det finns någon att vända sig till inom
föreningen vid frågor om doping, om det såväl gäller om vad som är doping klassat eller hur
man hanterar misstanke om doping. Styrelsen utser dessa personer och skall tillse att de blir
kända inom föreningen. Dessa personer är: Petra Lundquist, Petralundquist@hotmail.com,
0703-530077
Kommunikation
 Handlingsplanen skall finnas anslagen i sin helhet på hemsidan.
 Styrelsen ansvarar för kommunikation av handlingsplanen

Akut handlingsplan




Om doping misstänks ha skett/ägt rum SKALL föreningen agera
Agerande skall ske skyndsamt och med diskretion
Vid misstanke om doping skall dokumentation föras

Föreningens ordförande skall informeras om rapporterade misstankar och ordföranden skall
agera. Om ordföranden inte agerar kan den som rapporterar om misstankarna vända sig till
annan medlem av styrelsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret.
Om kontakt personerna eller styrelsen underlåter sig att agera, eller det finns
omständigheter som gör det olämpligt att kontakta dessa, kan även RF’s doping tips som når
på denna länken.
https://dopingtips.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx

Vid misstanke om doping skall detta dokumenteras. Viktigt då detta kan komma att
användas som bevismaterial vid en efterföljande utredning.
En person som är misstänkt för doping skall tills frågan är utredd stängas av från sin roll i
föreningen, oavsett om det är som aktiv, tränare eller funktionär.

