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Grundläggande information

1.1 Bakgrund
Svenska bandyförbundet har nolltolerans mot doping och är ett av många
specialförbund som ställer sig helt bakom RF:s stadgar mot doping. Svenska
bandyförbundets syn kring doping är även inskrivet som en portalparagraf i Svenska
bandyförbundets stadgar under kapitel 1 ”Allmänna bestämmelser”.
I RF:s stadgar 11 kap 4§ står det att ”SF aktivt ska arbeta för en dopingfri verksamhet
inom förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta en plan för
antidopingarbetet”. Svensk idrott har implementerat världsantidopingkoden i
idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar.
Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till dopingreglerna samt förstå att intag av
kosttillskott alltid sker på egen risk. Alla idrottsledare är också skyldiga att känna till
gällande regler samt att medverka till att dopingkontroller kan genomföras.
1.2 Syfte
Svenska Bandyförbundets antidopingprogram syftar till att medvetandegöra spelare
och ledare om dopingreglerna och vilka konsekvenser en förseelse kan få, samt att
underlätta för alla att följa antidopingregelverket.
Ett ytterligare syfte är att öka kunskapen om dopingregler med inriktningen att
kunskaper om regler och attityder mot dopning sprids och underhålls.
Svenska Bandyförbundet har som mål att alla ledare och utövare har mycket goda
kunskaper om antidopingfrågor samt kunskap om var ny information kan hämtas.

2 Organisation
2.1 WADA
Den viktigaste plattformen för koordinering och harmonisering av antidopingarbetet
är WADA (World Anti-Doping Agency), där representanter för internationell idrott
och världens regeringar sedan bildandet 1999 arbetar sida vid sida i kampen mot
doping. Den av WADA framtagna World Anti-Doping Code (WADC) är sedan 2004
det regelverk som all världens internationella specialidrottsförbund och nationer
rättar sig efter. 2009 reviderades koden och år 2015 infördes ytterligare en ny
reviderad kod. Koden och uppdateringarna har föregåtts av omfattande globala
remissprocesser.
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Sedan lång tid tillbaka finns även ett starkt nordiskt samarbete och utbyte där de
nordiska länderna i många stycken varit föregångare internationellt i
antidopingfrågorna.
Sverige är WADC implementerad genom Idrottens Antidopingreglemente och
Riksidrott-förbundets (RF) stadgar. Antidopingarbetet leds och koordineras av
Dopingkommissionen (DopK) som väljs av RF-stämman. DopK är dock operativt
oberoende av andra organ inom RF, vilket är ett krav enligt WADC. Det operativa
antidopingarbetet bedrivs av RF:s antidopingavdelning under namnet Svensk
Antidoping. Denna rapporterar till och verkställer DopK:s beslut.
Enskilda specialidrottsförbund (SF), såsom Svenska Bandyförbundet, arbetar med att
anpassa antidopingarbetet till den egna idrotten och ansvarar för att DopK får
nödvändiga underlag om den idrottsliga verksamheten. I 11 kap 4 § RF:s stadgar
anges att ”SF ska aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och sina
medlemsföreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet”.
2.2 Internationella bandyförbundet (FIB)
FIB är den högsta styrande organisationen för bandy i världen. FIB är medlem av
Association of IOC Recognized International Sports Federations.
FIB är en aktiv deltagare i den globala kampen mot doping inom idrotten. FIB har
antagit World Anti-Doping Code, som styrs av WADA och stöds av World Health
Organization (WHO).
Information om FIB:s antidopingarbete finns på worldbandy.com/anti-doping/
2.3 Svenska bandyförbundet
Det yttersta ansvaret för antidopingfrågorna har generalsekreteraren. som delegerat
arbetsuppgiften till Svenska bandyförbundets antidopinggrupp.
Landslagsläkaren skall aktivt medverka till att Svenska bandyförbundets
antidopingprogram bearbetas årligen. Landslagsläkaren skall deltaga i RF:s
utbildningsprogram i antidopingfrågor och vara väl informerad om
dopinginformation via RF:s nyhetsbrev samt delta i internationella möten i
antidopingfrågor. Inom Svenska bandyförbundet kommer landslagsläkare, jurist och
säkerhetsansvarig att arbeta aktivt med antidopinginformation till landslag och
föreningar, via den s.k. antidopinggruppen
Svenska bandyförbundets ansvar är att utbilda alla aktiva och ledare inom
antidopingområdet.
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Att vara uppdaterade kring nya ”rön” och förändringar kring
antidopingarbetet.
Att uppmana klubbarna i Sverige att vaccinera sig mot doping.

Antidopinggruppen ansvarar för att ta fram ett utbildningsmaterial som revideras
årligen eller på inrådan av landslagsläkaren.

3 Juridik
3.1 Idrottens antidopingreglemente
Idrottens antidopingreglemente beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna,
vilken bevisning som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs
Den juridiska verksamheten präglas av rättssäkerhet och service till idrottsrörelsen
och dess utövare där bl.a. regler kontinuerligt revideras.
RF:s dopingkommission fungerar som åklagare när man behandlar och anmäler
positiva dopingfall. Bestraffningsärenden avgörs sedan av Dopingnämnden och kan
överklagas till Riksidrottsnämnden. Dispensärenden behandlas av
dopingkommissionens dispenskommitté.
Vid brott mot dopingreglerna handlägger RF dessa. Även dåligt uppförande vid
dopingkontroll eller ej inlämnade/felaktiga vistelserapporter är brott mot
dopingreglerna. Dopingärenden handläggs av Dopingkommissionen som åklagare
och Dopingnämnden som domstol i första instans.
För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping har
Riksidrottsförbundet två kompletterande dopinglistor:
Röd-Gröna listan
Röda-Gröna listan över dopingklassade läkemedel är ingen dopinglista i juridisk
mening, snarare ett hjälpmedel för att undvika doping av misstag i samband med
medicinering. Listan återfinns på Riksidrottsförbundets hemsida, där enskilda
spelare har möjlighet att kontrollera eventuella ordinerade läkemedel.
WADA:s dopinglista
WADA:s dopinglista utgör själva regelverket, som röda listan är grundad på. Här kan
du läsa mer om de substanser och metoder som är förbjudna.
3.2 Tävlingsbestämmelser
Enligt Svenska bandyförbundets tävlingsbestämmelser kapitel 7 ”Bestraffningar” är
doping förbjudet.
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Utdrag ut tävlingsbestämmelserna kapitel 7

10 § Anti-Doping
10.1 Allmänt
Doping är förbjudet i enlighet med RF:s antidopingreglemente.
10.2 Tävling enligt seriemetoden
I seriematch där två eller flera spelare deltar och som döms för brott mot RF:s regler
mot doping får den icke felande föreningen två poäng.
Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är
fördelaktigare för den icke felande föreningen, 5-0.
I seriematch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott mot
RF:s regler mot doping fråntas båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas
resultatet 0-5.
10.3 Tävling enligt utslagsmetoden
I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmetoden, i vilken två eller fler
spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping spelar, ska felande förening
uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott
mot RF:s regler mot doping beslutar respektive beslutande organ i frågan.
3.3 Avtal med spelare
Svenska bandyförbundet har regler mot doping i ”Regelverk gällande spelaravtal” i
paragraf 6. Se utdrag nedan.
§ 6 Doping

6.1 Spelaren förbinder sig att inte använda dopingpreparat och att i alla delar följa
RF:s regler mot doping.
6.2 Spelaren är skyldig att i samband med träning och tävling underrätta
föreningsläkare eller annan anvisad person om vilka läkemedel, så kallade
hälsokostpreparat och naturmedel han/hon intar eller intagit under den senaste
veckan före träningen/tävlingen.
6.3 Spelaren är medveten om skyldigheten dels att han/hon på anmodan underkasta
sig dopingkontroll, dels att själv förvissa sig huruvida så kallade hälsokostpreparat
och kosttillskott liksom läkemedel spelaren intar är dopingklassade eller inte.
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3.4 Misstanke om doping
I en situation där en aktiv inom Svenska Bandyförbundets verksamhet misstänks för
doping, enligt gällande nationella och/eller internationella dopingregler, stängs
denne omedelbart av från Bandyförbundets landslagsverksamhet under utredningen.

3.5 Brott mot antidopingreglementet
Om den aktive fälls för doping är personen avstängd från all organiserad träning och
tävling.
Även dåligt uppförande vid dopingkontroll eller ej inlämnade/felaktiga
vistelserapporter är ett brott mot dopinglagstiftelse och betraktas som
disciplinärende. Dopingärenden handläggs av Dopingkommissionen som åklagare
och Dopingnämnden som domstol. Beslutet kan överklagas till RIN.
Efter avtjänat straff efter dopingavstängning är den aktive fri att träna och tävla igen.

4 Utbildning och riktlinjer
4.1 Riktlinjer för utbildning
RF har uppgiften att utbilda och fortbilda dopingkontrollfunktionärer,
antidopingansvariga och andra nyckelpersoner i syfte att utveckla antidopingarbetet
inom SF och DF.
Information om antidoping sker årligen i samband med Svenska Bandyförbundets
elit- och utvecklingsläger under den första halvan av december. Dessa läger
arrangeras för ca 300 flickor och pojkar i åldrarna 14-16 år.
Utöver detta hålls antidopinginformation i samband med landslagssamlingar. Inför
landslagsuppdrag tilldelas samtliga spelare och ledare Bandyförbundets
landslagspolicy med information om bland annat antidoping.
Landslagspolicyn finns publicerad i sin helhet på svenskbandy.se/bandyinfo/dokumentbank
Arbetet och informationsspridningen följs upp av landslags/lägeransvarig person på
Svenska Bandyförbundet. Utvärdering och uppföljning sker tillsammans med
landslagskommittén samt ansvariga lägerledare och förbundskaptener/team
managers.
Svenska Bandyförbundet har ett ansvar att förmedla information om dopingreglerna
till föreningar och utövare. Vi bedömer att kunskapsnivån och attityder till doping
och dopingregler är god på landslagsnivå och de högre serierna. Vi har svårare att
bedöma kunskapsnivån i de lägre serierna. SVENSKA BANDYFÖRBUNDET ska
kontrollera hur information om antidoping sprids på bandygymnasierna.
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Svenska Bandyförbundet rekommenderar starkt föreningar och ledare att ta del av
Riksidrottsförbundets utbildningsmaterial ”Antidopingsnack” och ”Vaccinera
klubben mot doping ” som återfinns på Riksidrottsförbundets hemsida. Genom dessa
två program får utövare och ledare mycket god information om antidopingfrågor
samt att deltagandet fungerar som en kontrollfunktion att förening och utövare ur ett
ansvarsperspektiv tagit del av aktuell antidopinginformation
En ledare ansvarar också fullt ut för sina handlingar och kan oberoende av andra
inblandade fällas för en dopingförseelse om hen t ex på något sätt försvårar för en
dopingkontrollant, hjälper en aktiv att dopa sig eller på annat sätt begår en förseelse.
En ledare kan likväl som en aktiv bli avstängd från all idrottslig verksamhet under
flera års tid.
Den aktive ansvarar alltid för vad hen stoppar i sig. För att inte drabbas av
”misstagsdoping” bör inte kosttillskott användas och alla mediciner ska kollas upp på
den rödgröna listan innan den aktive börjar använda dem www.rf.se/antidoping/
Vid misstanke om dopingbrott ska förening/ledare/spelare rapportera till Svensk
Antidopings whistleblower på dopingtips.se.
I övrigt avråder Svenska bandyförbundet starkt från användandet av kosttillskott.
4.2 Landslag
Landslagsledare skall genom att läsa Svenska bandyförbundets antidopingprogram
kunna förstå vad som förväntas av dem när det gäller antidoping, vistelse
rapportering, hantering av läkemedel och dopingkontroller.
Utbildning för landslag ska innehålla följande:






Antidopinginfo hålls årligen vid landslagsläger samt utvecklingsläger för
pojkar och flickor. Utöver detta även då tillfälle ges i samband med övriga
landslagssamlingar. För att likrikta informationen som ges finns en centralt
framtagen presentationsmall inklusive filmer om dopingkontroll och
kosttillskott.
Vid landslagsläger ska samtliga spelare genomgå online utbildningen ”Ren
Vinnare” från Svensk Antidoping.
Kallade landslagsspelare ska inför varje samling till landslagets medicinska
team rapportera vilka läkemedel eller kosttillskott som spelaren använt samt
förekomst av dispenser.
SBF avråder från användning av kosttillskott.
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Antidopinggruppen tillser att den senaste versionen av dopinglistan samt
nyhetsbrevet Antidopingnytt sprids till medicinsk personal inom landslagsoch elitverksamheten.

Landslagsläkaren ska stödja ledare och spelare med utbildning och information.
4.3 Elitserien och övriga serier
Tränare och ledare på klubbnivå ska via antidopinggruppen informeras om vad som
förväntas av dem när det gäller antidopingfrågan. Det ska finnas information till
föreningarna på SBF hemsida hur de kan arbeta med egen handlings- och
beredskapsplan i antidoping frågor inom respektive förening.
Varje förening i elitserien ska utse en antidopingrepresentant som är
sammanhållande för information samt kontaktperson till Svenska Bandyförbundets
antidopingsgrupp.
Information om ”vaccinera klubben” och ”ren vinnare” skall delges till samtliga
spelare och ledare i elitserien och allsvenskan samt ungdomslag. Ansvarig är
respektive förening. Stöd kan erhållas av svenska bandyförbundets antidopinggrupp.

5

Externa kontakter
5.1 Viktiga kontakter

Svensk Antidoping
Telefon: 08-699 60 00
Fax: 08-699 61 86
E-post: antidoping@rf.se
Christine Helle
Avdelningschef

+47 419 00 801

Alexander Wigfors
Tips och utredning

08-699 62 84

Anders Rådström
08-699 61 67
Individuell vistelserapportering och tips
Angelica Sekobon
08-699 62 54
Dispenser, kontrollproduktion och information
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Charlotta Lindblom
08-699 61 45
Information och utbildning
Eva Kajander
08-699 62 56
Kontrollproduktion och information
Jenny Schulze
08-699 61 34
Dopingkontrollansvarig
Jessica Samuelsson
Juridiska frågor

08-699 61 33

6 Kommunikation
6.1 Kommunikation och rapportering
Vid misstanke om dopingbrott ska förening/ledare/spelare rapportera till Svensk
Antidopings whistleblower på dopingtips.se.
Varje fall behandlas med sekretess till dess att dom har fallit.
Vid positivt dopingprov bistår Svenska bandyförbundet aktuell förening med
kommunikation och massmediakontakter vid behov.
Se även kapitel 8 Svenska Bandyförbundets handlingsplan.

7 Dopingkontroller
7.1

Kontroller

Syftet med dopingkontroller är att upptäcka, avskräcka och försvåra användandet av
dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås. Dopingkontroller av
bandyspelare genomförs i första hand av Svensk Antidoping. Samtliga spelare
omfattas av reglerna och är skyldiga att alltid och överallt ställa upp på
dopingkontroll. Även ledare omfattas av reglerna och är bland annat skyldiga att
bistå till att dopingkontroll kan genomföras.
Dopingkontrollerna i svensk bandy är framförallt inriktade på elitverksamheten,
vilket innebär klubblagen i de högsta serierna samt landslagsverksamheten. Svenska
bandyförbundet kan också komma att beställa egna kontroller av ungdomslandslagen
som ett led i antidopingutbildningen. Svenska Bandyförbundet liksom klubbarna i
elitserien löpande vistelse rapporterar sina lag till Svensk Antidoping. Detta innebär
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att man rapporterar tider och platser då laget är samlat för att möjliggöra
oannonserade dopingkontroller.
Dopingkontrollerna bör förekomma under hela året och vara adekvat fördelade
mellan de lägre och de högre serierna. Dopingkontroller utförs regelbundet på
samtliga arrangerade mästerskap.
Bandy är en fysiskt krävande idrott som ställer höga krav på utövaren. Substanser
som bör beaktas i dopinganalys är förekomst av androgena tillväxtstimulerande
ämnen i tränings- och tävlingssammanhang. I tävlingssammanhang bör särskild
tonvikt läggas vid eventuell förekomst av otillåten stimulantia. I övrigt bör analyser
och tester utföras som mot andra SF.
Idrottare ska ha möjlighet till behandling av sjukdom på ett likvärdigt sätt som om de
inte hade varit idrottare. Därför finns möjlighet att söka dispens för en del
dopingklassade läkemedel. Först och främst ska man dock (tillsammans med sin
läkare) försöka att välja ett läkemedel som inte är dopingklassat. För att assistera i
det urvalet finns en sökfunktion för läkemedel via Svensk Antidopings hemsida där
man snabbt kan få besked huruvida en substans är dopingklassad eller ej. I de fall då
ett dopingklassat läkemedel ändå behöver användas kan ett dispensförfarande bli
aktuellt. Information om detta finns hos Svensk Antidoping och det är också till dem
som dispensansökan ställs. Undantaget är vid internationellt spel då dispensansökan
måste ställas till det internationella bandyförbundet.

8 Svenska bandyförbundets handlingsplan
8.1 Proaktiva insatser
Antidopinginformation ges årligen vid elit- och utvecklingsläger för ca 300
ungdomar.
Antidopinginformation ges till spelare i samband med landslagssamlingar.
Inför landslagsuppdrag tilldelas samtliga spelare och ledare Bandyförbundets
landslagspolicy med information om bland annat antidoping. (Mer information
under kap 4.1 Riktlinjer för utbildning).
Ansvarig tjänsteman på Bandyförbundets kansli deltar årligen vid Svensk
Antidopings utbildningsdag.
Översyn och eventuell uppdatering av Bandyförbundets antidopingprogram sker
varje år inför säsongensstart (september).
Inför landslagsmästerskap och läger rapporteras trupper in till rapport@rf.se av
landslagsansvarig tjänsteman.
Antidopinggruppen tillser att den senaste versionen av dopinglistan samt
nyhetsbrevet Antidopingnytt sprids till medicinsk personal inom landslags- och
elitverksamheten.
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8.2 Reaktiva insatser
Vid misstanke om dopingbrott ska förening/ledare/spelare rapportera till Svensk
Antidopings whistleblower på dopingtips.se.
Varje fall behandlas med sekretess till dess att dom har fallit.
Vid positivt dopingprov bistår Svenska bandyförbundet aktuell förening med
kommunikation och massmediakontakter vid behov.

