Antidopingplan för
Scania Road Runners Idrottsförening
Datum 2018-12-14

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 förebygga doping i Scania Road Runners
Förebyggande
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
Vi informerar klubbens medlemar om gällande antidopingplan.
Klubbens styrelse genomför RF:s kunskapstest om antidoping på
rf.se/vaccinera, samt e-utbildningen ´Ren vinnare´ på
http://www.renvinnare.se/
Klubbens medlemar uppmanas att genomföra RF:s kunskapstest om
antidoping på rf.se/vaccinera, samt e-utbildningen ´Ren vinnare´ på
http://www.renvinnare.se/
Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra
sammanhang.
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 på klubbens hemsida.
Antidopingplanens status kontrolleras varje år och uppdateras vid
behov

Akut
Scania Road Runners har följande beredskapsplan för insatser vid misstanke om
doping eller om ett dopingfall skulle inträffa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om styrelsen misstänker att medlem dopar sig bör styrelsen ta initiativ till
samtal om detta. Dock bör det finnas viss grund för misstanken för att
styrelsen skall agera.
Medlem som delges misstanke om doping, t.ex. efter genomförd
dopingkontroll, bör informera föreningens ordförande om detta.
Föreningen kan dock inte tvinga någon att meddela klubben.
Under dopingutredning är det viktigt att sekretessen respekteras (eftersom
den berörde skall betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats), men i
den mån reglerna tillåter det bör hela styrelsen informeras.
Vid eventuell fällande dom samråder styrelsen med den berörde om en
gemensam kommunikationsstrategi.
Eventuella frågor från pressen eller allmänheten hänvisas till ordföranden
eller annan av styrelsen utsedd person.
Det är viktigt att föreningen tydligt tar avstånd från doping utan att ta
avstånd från individen ifråga.
Det kan bli aktuellt med disciplinåtgärder (varning, avstängning) från
föreningen om en medlem försvårar dopingutredningen eller dopar sig vid
återkommande tillfällen.
Vid fällande dom för doping bör styrelsen ta kontakt med den berörda
medlemmen och ge stöd till personen, inte till omständigheterna kring
dopingen eller själva dopingen
Efter avslutat straff för doping ska styrelsen arbeta för att frågan är
avslutad i och med att straffet är avtjänat. Detta sker i samråd med den
dopingdömda medlemmen

