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1. BAKGRUND
Vid Riksidrottsförbundets (RF) stämma 1997 beslöts att specialförbunden (SF) skulle
utarbeta egna antidopingprogram. Frågan behandlades ytterligare vid RF-stämman 1999
där beslut togs om att införa krav på att specialförbunden till RF ska inkomma med
antidopingprogram senast hösten 2000. Som en följd av detta beslut har Svenska
Castingförbundet (SCF) antagit detta antidopingprogram att gälla fr. o m 1 feb 2003.

2. NULÄGESANALYS
SCF har hittills aldrig haft ett
dopingkontroller på castingutövare.

dopingärende.

SCF

har

hittills

ej

beställt

Under världsmästerskapen i Kalmar 2000 utfördes tio slumpmässigt utvalda
kontroller. Dessa kontroller var beställda av det internationella Castingförbundet (ICF)
och genomfördes av svenska kontrollanter.
Dopingkontroller på svenska castingutövare har sammantaget genomförts vid tre
tillfällen under perioden 1993-2000. Två av kontrollerna har genomförts under World
Games (1993, 1997) via organisationen för tävlingen. Den tredje kontrollen skedde
under VM i Kalmar 2000. Samtliga svenskar som hittills blivit testade är män och tillhör
den absoluta internationella eliten (världsmästare).
SCF informerar landslagsutövarna på såväl junior som herr/dam nivå om att listor på
förbjudna preparat finns att tillgå från ICF. Informationen sker muntligt på landslagens
sammankomster.
SCF förbjuder alla former av doping enligt RF:s, WADA:s, IOK:s och ICF:s regler.

3. DOPINGKONTROLLER
Syftet med genomförande av dopingkontroller inom svensk Casting är att uppnå en
preventiv effekt för att avskräcka från användande av dopingpreparat. RF svarar för
kontrollutförande i samarbete med SCF.
SCF rapporterar i god tid före till RF:s Antidopinggrupp om läger, samlingar och
tävlingsprogram samt bistår vid varje tillfälle RF:s antidopinggrupp med nödvändig
information för att underlätta genomförandet av dopingkontroller i samband med
tävlingar och läger.
Kontrollerna riktas till utövare i såväl junior-, dam- och herrlandslaget. De som utgör
truppen till VM, EM, World Games samt JEM prioriteras.

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET
Kontrollerna kan genomföras under tävlingar, träningssamlingar och vid träning i
hemmaföreningen.
Tävlingar som prioriteras är uttagningstävlingar, samt SM och internationella
tävlingar som arrangeras i Sverige.
SCF:s tävlingssäsong med större tävlingar omfattar perioden mars-september.
Träningsperioden är hela året.

4. JURIDISKA ASPEKTER
För handläggning av dopingärenden ansvarar SCF:s styrelse. Behandlingen av
ärenden sker enligt RF:s stadgar, 13 kapitlet, ”Regler mot doping” samt 14 kapitlet
”Bestraffningsärenden” samt SCF:s stadgar.
SCF:s styrelse har det yttersta ansvaret för antidopingfrågor inom Förbundet med
delegerat ansvar till kansliet och tävlingskommittén för det kontinuerliga arbetet samt
för koordinering, översyn och uppföljning av antidopingprogrammet.
SCF uppdaterar kontinuerligt tillgänglig information beträffande ICF:s regelverk i
dopingfrågor.
Tävlande som efter positivt dopingprov bestraffas enligt RF:s stadgar 13 kapitlet,
”Regler mot doping” och 14 kapitlet ”Bestraffningsärenden” samt SCF:s
tävlingsreglemente, kan förutom den direkta straffpåföljden åläggas att återbetala de
utlägg som SCF haft för den tävlandes träning och tävling under det år förseelsen
inträffade.

5. ETISKA REGLER
SCF uppmanar alla medlemmar att vid varje tillfälle alltid arbeta mot användning av
droger och otillåtna preparat inom idrotten.
SCF sätter också stor vikt vid att samtliga medlemmar uppträder korrekt och agerar
som en representant för svensk casting.

6. KOSTTILLSKOTT OCH MISSTAGSDOPING
SCF uppmanar alla medlemmar i våra föreningar att vara varsamma vid användning
av alla former av kosttillskott.
För att undvika misstagsdoping uppmanar SCF alla medlemmar i våra föreningar att
vid nyttjande av läkemedel kontrollera dessa gentemot den ”röda lista” som är
framtagen.
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7. HANDLINGSPLAN
SCF avser att genomföra detta antidopingprogram enligt följande plan:
Att anslutas till de svenska dispensföreskrifterna.
Fastställande av rutiner för handläggning av dopingfrågor inom SCF
Presentation och beslut om godkännande i Förbundsstyrelsen
Godkännande av RF:s antidopinggrupp
Information av samtliga aktiva via SCF:s hemsida
Information till samtliga domare och domarkommitté på vårmötet
Presentation genom nyhetsbrev till samtliga föreningar
Presentation av antidopingprogrammet på SCF:s årsmöte
Domare och domarkommitté utbildas internt i frågorna två gånger
per år
Utvärdering och eventuell revidering av programmet årligen

mars 2003
mars 2003
mars 2003
april 2003
april 2003
april 2003
april 2003
april 2003
maj 2003
feb 2004

8. SLUTORD
Det är SCF:s förhoppning att genom detta handlingsprogram kunna eliminera både
medicinskt och etiskt skadliga effekter som ett användande av otillåtna dopingpreparat
innebär. Det är också SCF:s intention att på ett aktivt sätt delta i det internationella
arbetet för en dopingfri casting.
Farsta den 14 februari 2003

Henrik Harjanne
Svenska Castingförbundet
Antidopingsansvarig

