Fastställt 2019-01-21

Antidopingprogram för Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Bakgrund
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) skall enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar 11
kap, 4§, punkt 5 aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och våra
medlemsföreningar samt upprätta plan för antidopingarbete. Svensk idrott har implementerat World
Anti-Doping Code (WADC) i Idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar.
Under WADC finns sex internationella standarder. Dopinglistan från World Anti-Doping Agency
(WADA) är den första. Övriga fem är; Testing and Investigation, Therapeutic Use Exemptions,
Laboratories, Protection of Privacy and Personal Information och Code Compliance by Signatories.
Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till dopingreglerna. Även alla idrottsledare är skyldiga att
känna till gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan genomföras.
Att hålla SB&K:s idrotter dopingfria är ett sätt att legitimera verksamheten. Om doping förekommer
inom en idrott sänks idrottens tillförlitlighet avsevärt vilket kan få förödande konsekvenser för
förbundet, en förening och utövaren själv. Antidopingprogrammet beskriver vad alla anknutna till
SB&K har för ansvar och vad de förväntas bidra med i antidopingarbetet.
Organisation
Antidopingprogrammet är till för hela Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K), dess
underförbund (UF) och samtliga medlemsföreningar. Det gäller även föreningarnas utövare, ledare
och andra personer involverade i förbundet.
Generalsekreteraren (GS) är den som är ansvarig för uppföljningen av antidopingprogrammet.
Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för förbundets antidopingarbete inkluderat SB&K:s
antidopingprogram.
Juridiska aspekter
Idrottens antidopingreglemente beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna, vilken
bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs. Dopingkommissionen fungerar
som åklagare och anmäler förseelser mot dopingreglerna till Dopingnämnden som är ett särskilt
bestraffningsorgan. Dopingnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är
högsta organ att pröva ärenden enligt idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. Eftersom
dopingreglerna styrs av världsantidopingkodens regelverk kan beslut från RIN i vissa fall överklagas
till den internationella skiljedomstolen Court of Arbitration for Sport (CAS).
Vid internationella tävlingar för landslagsmedlemmar kan SB&K komma att resa skadeståndskrav
mot den enskilde utövaren och kräva återbetalning av samtliga kostnader för landslagsmedlemmen
om denne testas positivt för doping.
Dopingkontroller
Syftet med dopingkontroller är att upptäcka, avskräcka och försvåra användandet av
dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås. Dopingkommissionen utför dopingkontroller,
kontrollerna kan komma att ske i samband med tävling, träning eller på fritiden.

1(2)

SB&K ser i första hand att elitaktiva från våra idrotter testas kontinuerligt.
Prioriterade tävlingar på nationell nivå är SM samt större evenemang (galor). På internationell nivå
prioriteras tävlingar som arrangeras i Sverige och sanktioneras av SB&K.
Uppgifter om nedanstående skickas kontinuerligt till Svensk Antidoping för tillämpning:
- Planerade landslagssamlingar (dam/herr). Ansvarig för att detta rapporteras är
landslagsledningen i respektive idrott.
- Planerade SM. Ansvarig för att detta rapporteras är respektive underförbund.
- Planerade träffar inom Elitidrottsprogrammet. Ansvarig för att detta rapporteras är SB&K.
- Aktuella listor för kontrollpoolerna. Ansvarig för att detta rapporteras är SB&K.
Information och utbildning
SB&K har ett ansvar att förmedla information om dopingreglerna till föreningar och utövare. En
prioriterad målgrupp för kompetenshöjande insatser är föreningsledare och landslagsledare.
SB&K rekommenderar föreningar att Vaccinera klubben mot doping, rf.se/vaccinera
SB&K rekommenderar aktiva att genomföra e-utbildningen Ren Vinnare, renvinnare.se
Information förmedlas främst genom förbundets hemsida (budokampsport.se), nyhetsbrev och vid
utbildning. För mer information se rf.se/antidoping
SB&K ansvarar för att
• Tillhandahålla aktuell information via budokampsport.se
• Informera nya medlemsföreningar om SB&K:s antidopingarbete
• Tillsammans med fysiska tävlingskort utfärdade hos SB&K skicka informationsbroschyr från
Svensk Antidoping
• Integrera antidopingprogrammet i tränarutbildningen
• Särskilt följa upp de föreningar där brott mot dopingreglerna uppmärksammats
• Delta vid Svensk Antidopings årliga konferens
Underförbund ansvarar för att
• Utse en kontaktperson i antidopingfrågor
• På underförbundets hemsida informera om antidopingarbetet med hänvisning till
budokampsport.se/antidoping
• Rapportera planerade landslagssamlingar och SM till Svensk Antidoping och SB&K
• Senast 1/1 2020 införa krav på att landslagsaktiva genomför Ren Vinnare
• Senast 1/1 2020 införa krav på att arrangör av SM genomför Vaccinera klubben
Underförbund rekommenderas att
• Delta vid Svensk Antidopings årliga konferens
• Delta vid Svensk Antidopings årliga utbildningsdag
Föreningar ansvarar för att
• Arbeta för en idrottsmiljö fri från doping
• Vara Svensk Antidoping behjälplig vid dopingkontroll
• Vid dopingfall genomföra vaccinera klubben inom max 6 månader
Föreningar rekommenderas att
• Genomföra vaccinera klubben, rf.se/vaccinera
• Uppmuntra ledare, tränare och aktiva att genomföra Ren Vinnare, renvinnare.se
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