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1. Bakgrund
Svemo har en viktig roll att sprida kunskap och information om dopingreglerna
och att arbeta aktivt för dopingfri verksamhet inom förbundet.
Svemo innehåller flera olika idrotter och tävlingsverksamhet bedrivs över hela
året. Idrotterna är olika och ställer olika krav på föraren när det gäller uthållighet,
explosvitet, styrka och koordination.
Alla förare har eget ansvar och är skyldiga att känna till dopingreglerna samt
förstå att intag av medicin och kosttillskott alltid sker på egen risk. Ledare är även
skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan
genomföras.
Vad är doping?
WADA:s dopinglista beskriver vad som är doping inom idrotten. Den svenska
idrottens anti-dopingreglemente som utgår från World Anti-Doping Code, finns
på Riksidrottsförbundets hemsida. Svemo och FIM har anslutit sig till WADA:s
Anti-Doping Code. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt
ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt.
Syfte och kunskapsläge
Syftet med anti-dopingprogrammet är att öka kunskapen om dopingregler, då
förare/ledare har förhållandevis låg kunskap om doping/medicinering.
En bidragande orsak till denna okunskap inom regler för doping är att
förarna vid intag av mediciner/hälsokostpreparat saknar kunskap om riskerna för
otillåtna substanser.
Arbetet idag
Svemo informerar via hemsida, sociala medier, utskick och vid träffar på Bosön
med Svemo elitförare. Fakta och länkar hämtas från RF och FIM.
Svemos anti-dopingarbete är väl fungerande idag, men kan bli bättre då vi vill nå
ut i en bredare utsträckning inom vår verksamhet.
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2. Organisation
Dopingansvarig
Svemo styrelse har det yttersta ansvaret för anti-dopingfrågor inom förbundet
med delegerat ansvar till sportchefen och förbundsläkaren.
Koordinerar
Sportchefen i samarbete med förbundsläkaren koordinerar för att anti-dopingprogrammet kommuniceras enligt plan och att relevant/uppdaterad information
finns tillgänglig via förutbestämda kommunikationskanaler. Sportchef deltar i
årlig RF anti-dopingkonferens.
Assistent till dopingansvarig
Underlättar för sportchefen i dennes administrativa arbete.
Kommunikatör
Ansvarig för kommunikation, publicering och att Svemo grafiska profil följs
enligt plan.
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3. Juridiska aspekter
Förare och ledare
Enligt Svemos regler har föraren alltid eget ansvar för sin medicinering i samband
med sitt idrottande (tar du medicin ha alltid dialog med din behandlande läkare),
föraren ska även alltid ha god kunskap angående röd- grönlistan, dopingklassade
substanser, medicinering, mm.
Röd-grönlistan återfinns på:
http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp
Svemo avråder från användandet av kosttillskott.
För att säkerställa elitförarnas kunskapsnivå skrivs avtal, t.ex. mellan förare inom
den centrala elitsatsningen Svemo Challenge och där förare uppmanas att ta del
av dopingreglerna även inom sektionernas elitsatsningar. Förare som deltar i EM/
VM intygar att de genomgått RFs e-utbildning ”Ren Vinnare” eller internationella förbundets ALPHA´s e-learning program.
Dispenser
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövaren, som av medicinska skäl
måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Föraren
ansvarar för eventuella dispenser.
Vid Dispenser
Aktuella uppdateringar för dispenser, läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida
www.rf.se, samt på www.svemo.se och www.fim-live.com.
Ansökan dispens hos RF eller FIM
De förare som ska söka dispens för dopingklassad medicinering har delats in i
grupper enligt följande:
- Förare som är uttagen till senior-, junior- eller ungdomslandslag.
- Förare i Elitgruppen i respektive grens elitsatsning.
Förare som deltar i internationellt sanktionerade mästerskapstävlingar inom;
dragracing, enduro, isracing, långbana, motocross, roadracing, speedway,
snöskoter, supermoto, trial och Elitserien i Speedway.
Dispensansökan för Mästerskap internationellt ska sökas direkt hos FIM, när det
gäller VM, GP och FIM Prize Event.
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Förare som inte ingår i ovanstående grupper och blir dopingtestade, kan i efterhand ansöka om dispens hos RF eller FIM.
Vistelserapportering
Ansvariga ledare ska rapportera landslagsträffar/elitläger till rapport@rf.se
Dopingkontroll
Förbundets verksamhet bedrivs under hela året. Dopingkontroller kan förkomma
under hela året och vara fördelade mellan såväl elitförare som motionär, inom alla
idrotter.
Extra dopingkontroller
Möjligheten för att beställa extra dopingkontroller finns att tillgå.
För beställning av kontroller, använd blanketter som återfinns på denna sida:
http://www.rf.se/Antidoping/Dopingkontroller/
För ytterligare information, kontakta:
Svensk Antidoping, 08-699 60 00
Vid uppmärksammat dopingfall
Vid positivt testresultat på utövare från RF dopingkommission, ska sportchefen:
- informera förbundsläkaren, sektionen och styrelsen
- kontakta den aktive och dennes klubb och informera i dopingärendet.
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Bestraffning
Förare eller ledare som gör sig skyldig till doping kan bestraffas enligt FIM:s och
RF:s stadgar.
Dopingkommissionen prövar om en inkommen underrättelse från dopingkontrollant som föranmält anmälan vid vistelseförseelse, avvikelse. Vid ett positivt
prov (urin/blod) rapporteras detta från ett av de labb som är Wada ackrediterade
och kan föranleda anmälan till bestraffning. Om så är fallet anmäls detta till RF
Dopingnämnd. Om internationellt idrottsförbund underrättat SF att positivt
eller misstänkt fall av doping föreligger, ska SF snarast underrätta dopingkommissionen som överlämnar ärendet till Dopingnämnden och avvakta dess beslut i
ärendet. RF Dopingnämnd ska handlägga bestraffningsärenden skyndsamt. Finner Dopingnämnden att den anmälde begått påtalad förseelse, ska straffet bestämmas till avstängning att gälla all idrottslig verksamhet. I de fall det kan anses
klarlagt att doping förekommit under tävling ska den dopades resultat strykas.
Har prispengar betalats ut ges arrangören möjlighet att återkräva denna summa.
Ev. startavgift och andra tävlingskostnader är att anse som förverkade. Beslutet
ska snarast delges den anmälde, den anmäldes SF och RF, samt kungöras i RF
officiella organ.
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4. Information och utbildning
Behov av utbildning
Förare/ledare har förhållandevis låg kunskap om doping/medicinering, vilket kan
leda till misstagsdoping.
En bidragande orsak till denna okunskap om anti-dopingarbetet är att förarna vid
intag av medicinering/hälsokostpreparat saknar kunskap om riskerna för otillåtna
substanser som exempelvis användandet av astmamediciner.
Målgrupper
Med denna handlingsplan hoppas vi främst nå ut till alla aktiva förare och ledare i
hela verksamheten.
Mål och budskap
Målet med detta program är att vi vill höja kunskapsnivån så att ingen i
förbundet ska inta dopingklassade substanser eller kosttillskott som kan resultera i
ett positivt prov. I enlighet med Svemos regler är doping förbjudet.
Vi informerar även om de långsiktiga fysiska/psykiska riskerna och konskvenserna
med intag av dopingpreparat.
Hur når vi ut?
Via Svemos hemsida och sociala medier ska det finnas uppdaterad och relevant
information, så som vaccinera klubben mot doping och ”Antidopingsnack”.
Distribuering av detta program kommer ske till klubbar, ledare, förare, m.fl.
RFs antidoping filmer och utbildningsmaterial kommer finnas att tillgå via länk
och i Svemos utbildningsportal.
Svemo centralt kan även via livesändningar och informationsfilmer sprida
information på Svemoplay.
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5. Handlingsplan
Svemo anti-dopingprogram kan sammanfattas i en handlingsplan enligt nedan.
Svemo ska:
- kontinuerligt länka information från RF:s anti-dopingssidor
- sprida detta anti-dopingprogram inom verksamheten
- informera angående anti-dopingprogrammet till förare på elit och motionsnivå
via Svemos hemsida, sociala medier och Svemoplay. Likaså via licensutskick och
informationsträffar
- utarbeta ett förslag till avtal mellan förbund och landslagsaktiv avseende
dopingfrågor.
- Svemos centrala elitsatsning genomför 2 träffar på hösten och 3 på våren.
Övrigt
Det avgörande för att vi ska lyckas nationellt med vårt anti-dopingarbete är
- att alla som verkar i förbundet tar aktivt avstånd från all typ av doping
men också all annan typ av fusk.
Ovanstående anti-dopingprogram har antagits genom beslut i Svemo styrelse juni
2018.
Reviderad 2020
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6. Referenser
Riksidrottsförbundet
www.rf.se
FIM
www.fim-live.com
FIM Europe
www.fim-europe.com
Svenska motorsportförbundet
www.svemo.se
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