Vaccinera klubben mot doping
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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 ärlig kamp.
Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna
medel och metoder.

Så här gör vi för att förebygga
doping i Marsvinsholms IF
Förebyggande
• Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
• Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
• Klubbens ledare/tränare gör kunskapstestet på vaccineraklubben.se..
• Ledare/tränare genomför e-utbildningen Ren Vinnare.
• Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll” till våra aktiva.
• Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra kunskapstestet på
vaccineraklubben.se.
• Vi ålägger vissa tävlingsidrottare att göra e-utbildningen Ren Vinnare
• Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen.
• Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra
sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
• Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom
att utgå från lathunden som finns att ladda hem på rf.se/vaccinera.
• Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi
sätter upp i våra lokaler.
• Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer från Svensk
Antidoping som vi sätter upp i våra lokaler.

Vaccinera klubben mot doping
Akut
• Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping samt ifall ett
dopingfall skulle inträffa.
• Antidopingsansvarig är Styrelseordförande
• Alla verksamma inom föreningen är skyldiga att meddela antidopingansvarig och
styrelsen om en aktiv misstänks för doping.
• Om föreningen misstänker eller upptäckter att någon använder dopingmedel lyfts
detta direkt i styrelsen. Kontakt tas med personen i frågan med stöd från Skåneidrotten
och/ eller Dopingjouren. Styrelsen beslutar hur situationen hanteras mer i detalj.
• Om ett dopingfall skulle inträffa eller att en medlem vägrat/smitit från en
dopingkontroll kommer styrelsen att ta ett beslut hur situationen ska hanteras utifrån
vilket typ av doping det är. Styrelsens beslut grundar sig i att föreningen har en drogoch dopingfri verksamhet.
• Vi välkomnar RF att utföra dopingkontroller närhelst i vår verksamhet och kommer
inte på något sätt förhindra att de genomförs.
Påföljd Om en medlem efter dopingkontroll visar sig vara dopad eller vägrat/smitit från en
dopingkontroll följer föreningen beslut från Riksidrottsförbundets dopingnämnd.
Påföljder Klubbens agerande
Tillrättavisning Skriftlig påtalande av det fel som har begåtts samt en anmaning till den
felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.
Böter Den aktiva är skyldig att betala de böter som åläggs klubben
Avstängning Den aktiva äger ej rätt att delta på träning och tävling.
Avstängningen hindrar inte den aktive att delta i antidopingverksamhet, rehabilitering eller
utbildning.

