Antidopingprogram
Svenska Bouleförbundet
En av pelarna i Svenska Bouleförbundets (SBF) värdegrund är:
Rent spel – Vi arbetar aktivt mot fusk, doping, mobbing och våld, såväl
på som utanför boulebanan.
Målet med idrottens antidopingarbete är att försäkra alla idrottare deras
självklara rätt att delta i en idrott som är fri från doping.
Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av
Riksidrottsförbundet (RF) stadgar och därmed antidopingreglementet.
www.rf.se/Antidoping/
Det är varje enskild idrottares ansvar att känna till och följa
dopingreglerna. Det är också den enskilde idrottarens ansvar att ha
kontroll över alla de ämnen som kommer in i kroppen på något sätt och
inte är att betrakta som dopingklassade.
Svensk idrott följer World Anti-Doping Code (WADC)
och har implementerat detta i idrottens antidopingreglemente och RF:s
stadgar.
SBF skall enligt RF:s stadgar aktivt arbeta för en dopingfri idrott.
Förbundet ska också upprätta en plan för antidopingarbetet.
Boulens internationella förbund har implementerat dopingreglerna i sitt
regelverk och vi har därför också att förhålla oss till dessa
CEP och FIPJP.

Organisation
Ytterst ansvarig för förbundets antidopingarbete är SBF:s styrelse.
Delegerat ansvar för uppdatering av planer och regelverk har getts till
förbundets kanslichef som också svarar för kontinuiteten i arbetet. 2018
tillsätts en arbetsgrupp som ska arbeta med dopningsfrågor som berör
SBF.
Arbetsgruppen: Dopingsgruppen
GS, en ledamot från SBF:s styrelse och en person från spelarrådet
(landslagskommittén-samordnare) ska ingå i gruppen.
• Gruppen ska följa upp förändringar och bestämmelser kring
antidoping, både svenska och internationella regler, samt vid
behov komplettera förbundets handlingsplan.
• Gruppen ska minst en gång om året gå igenom
Antidopingprogrammet för att se att det följs och om det behövs
förändringar.
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Juridiska

Gruppen ska under 2019 se över spelaravtalen så att riktlinjer för doping
finns med. I händelse av ett dopingfall meddelas och anmäls till RF
Antidoping.
Behandling av ärendet sker i enlighet med RF:s stadgar, 13 kapitlet, Regler
mot doping och även 14:e kapitlet Bestraffningsärenden

Dopingkontroller

Utöver de dopingkontroller som initieras av Svensk Antidoping kan SBF
beställa egna dopingkontroller. Syftet med genomförandet av beställda
dopingkontroller inom SBF är att uppnå en preventiv effekt för att
avskräcka från användande av dopingpreparat. Kontrollerna riktas till
utövare på landslagsnivå, där ingår juniorer, damer och herrar. Även
större tävlingar, SM och internationella tävlingar som arrangeras av SBF
ingår. Förbundsbeställd kontroll
Föreningsbeställda dopingkontroller.
Föreningar som genomgått ”Vaccinera klubben mot doping” kan
beställa dopingkontroller genom svensk antidoping.
Föreningsbeställd kontroll

Dispens

Dispens ska sökas i förväg hos Svensk Antidoping för utövare på denna
lista Hög nivå. Vid internationella tävlingar ska dispens sökas hos det
internationella förbundet.
Landslagsspelare
Detta dispensförfarande gäller samtliga spelare som är uttagna till
senior-, junior- eller veteranlandslag och genomgår någon form av
uppstartad behandling med mediciner som finns på Röd-Gröna Listan:
https://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/rod-gronalistan/Inför läger och
mästerskap ska detta framgå i kallelsen.
Övriga idrottsutövare
Idrottsutövare som inte tillhör landslag kan söka retroaktiv dispens.
Kontakta omgående SBF:s dopingsgrupp vid incident.

Information och utbildning
Informationen om doping inom boulen idag är liten. SBF tycker dock att
det är en väldigt viktig fråga och har därför valt och poängtera vikten av
rent spel i sin värdegrund.
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För föreningar finns en utbildning kring doping som heter Vaccinera
klubben. SBF har som en åtgärdspunkt att uppmana sina föreningar att
vaccinera sin klubb mot doping. SBF skall sprida information om doping
till landslagskommittén, distrikt, föreningar och övriga idrottsutövare.
SBF kommer att säkerställa att varje ny ledare inom organisationen
får information och kunskap kring vårt antidopingarbete. Detta är ett
arbete som görs löpande och vid olika samlingar där vi ofta har olika
ledare med olika kompetens.
Med hänsyn till att vår idrott räknas som en lågriskidrott görs
utbildningssatsningen främst mot landslagsledning och
landslagsspelare. Målet är att samtliga ska genomgå den
webbaserade utbildningen ”Ren vinnare”.
www.rf.se/Antidoping/Renvinnare, www.renvinnare.se
Den så kallade "Röd-Gröna-listan” är ett sökverktyg där du själv kan ta
reda på om ditt svenska läkemedel är tillåtet att använda. Om det visar
sig att ditt läkemedel är förbjudet finns det möjlighet att ansöka om
dispens.

Åtgärder under 2018–2020

Dopingsgruppen är ansvarig för att landslagskommittén och
landslagsledarna får uppdaterad information om doping och antidoping.
De i sin tur är ansvariga för att landslagsspelarna får information. Varje
spelare är dock ytterst ansvariga för sig själva.
Landslagskommitten, landslagsspelarna, dopinggruppen:
- Ska under landslagssäsong utbildas kring regelverk,
ansvarsförhållanden, dopinglistan, läkemedel, kosttillskott,
dispenser och vistelserapportering.
- Under varje landslagssamling och tränarutbildning ska information
om antidoping och vad som gäller i SBF tas upp.
- På hemsidan för landslagen ska det finnas en länk till RF:s
antidopingsidor.
- 2019-Alla landslagsspelare genomgår utbildningen ”Ren vinnare”

Övrigt
• SBF ska uppmana samtliga föreningar att de kan ”vaccinera klubben
mot doping” på vår hemsida och i nyhetsbrev.
• På konferenser och årsmöte ska det finnas information, om SBF:s
antidopingsprogram.
• Delta på internationella kongresser
• Revidering sker årligen enligt styrelsedokumentets årscykel.
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WADA
WADA (World Anti-Doping Agency) är den internationella
antidopingorganisationen som varje år fastställer en dopinglista med
preparat och substanser som är förbjudna att nyttja.

Länkar:

RF Antidoping
Röd-gröna listan
Ren vinnare
WADA:s dopinglista på svenska
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