Antidopingplan för Hammarby IF Roddförening
Datum: 2017-08-22

Vi i Hammarby IF Roddförening 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.
● Idrott ska vara fysiskt och psykiskt välgörande vilket doping riskerar.

Handlingsplan:
Så här gör vi för att förebygga doping i Hammarby IF Roddförening (med Vi
menas föreningen med dess medlemmar):
Förebyggande
● Styrelsen utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna
genomförs. Löpande allmän antidopinginformation sker via sekreteraren i
styrelsen, medan övriga antidopingrelaterade ärenden och frågor sker via
antidopingansvarig.
● Styrelsen informerar klubbens ledare,tränare och aktiva medlemmar
om gällande antidopingplan, inklusive aktuella utbildningar.
● Klubbens ledare, tränare samt aktiva medlemmar genomför RF:s
kunskapsprov om antidoping på www.rf.se/vaccinera. Ledare, tränare
och tävlingsaktiva medlemmar genomför också RF:s web-utbildning
“Ren vinnare”.
● Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder
RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
● Styrelsen och eventuellt utsedd medlem utanför styrelsen informerar
om klubbens antidopingplan på hemsida, anslag i klubblokal, utskick
till aktiva-listan, och i andra relevanta sammanhang.
● Vi stöttar i första hand medlem under dopingutredning fram tills att
slutgiltig dopingdom har fällts. Därefter tas lämpliga åtgärder fram av
styrelsen utifrån dombeslut och RF:s rekommendationer.

Akut
● Föreningen har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping.
● I samtliga fall följer föreningen Riksidrottsförbundets rekommendationer
Ta direkt kontakt med personen Om du/ni får kännedom om ett dopingfall bör
någon i styrelsen/föreningen ta direkt kontakt med personen i fråga.
Antidopingansvarig tar första kontakt med personen i fråga. Därefter tar
antidopingansvarig och/eller personen i fråga kontakt med sekreteraren i
styrelsen om eventuella åtgärder behöver tas.
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”.
Aktionsplan
1. Ta reda på fakta och kontakta antidopingansvarig.
2. Tänk på sekretessen. Hantera informationen varsamt.
3. Kontakta RF för att ta reda på mer information om dopingämnen.
4. Kontakta styrelsen då man är säker på att det kan röra sig om doping.
Då kan styrelsen sedan besluta vilka åtgärder som ska tas och vilken
information som kan gå ut och till vem.
5. Vid dom om doping kommer åtgärder att vidtas som följer lagen,
eventuellt dombeslut och RF:s rekommendationer. Dessa åtgärder kan
se olika ut beroende på vilken doping det rör sig om.
6. Vid beslut om avstängning efter positivt dopingprov tar föreningen via
styrelsen tillbaka eventuell båthusnyckel. Föreningen har som policy
att fortfarande ha kontakt med den dopingavstängde och bjuda in till
informationsmöten (t ex om antidoping) när styrelsen anser det vara
tillämpligt.

