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Inledning
Målet med idrottens antidopingarbete är att försäkra alla idrottare deras självklara
rätt att delta i en idrott som är fri från doping.
Doping är förbjudet, farligt, det är rent fusk och skadar idrottens förtroende i
samhället.
Svenska Bowlingförbundet vill genom vårt antidopingprogram förmedla, utbilda
och implementera kunskap och förståelse till alla våra medlemmar om att vi
verkar för en dopingfri idrott.
Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundet (RF)
stadgar och därmed antidopingreglementet.
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.

Bakgrund
Svensk idrott följer World Anti Doping Code, WADC och har implementerat detta i
idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar.
Våra internationella förbund har också implementerat dopingreglerna i sitt
regelverk och vi har därför också att förhålla oss till dessa.
Svensk bowling skall enligt RF:s stadgar aktivt arbeta för en dopingfri idrott.
Förbundet skall också upprätta en plan för antidopingarbetet.
SvBF har en skyldighet att informera såväl ledare som spelare kring regelverket för
att veta skyldigheter och rättigheter.
Genom utbildning och därmed ökad kunskap skapar vi genom planen
förutsättningar för att undvika förseelser mot dopingreglerna.

Organisation
Ytterst ansvarig för förbundets antidopingarbete är Svenska Bowlingförbundets styrelse.
Delegerat ansvar för uppdatering av planer och regelverk har getts till förbundets
Generalsekreterare som också svarar för kontinuiteten i arbetet.
Sportchefen är förbundets kontaktperson och ansvarig för faktainsamling, information,
utbildning och vistelserapporter.
Åtgärder:
•

Vi skall kontinuerligt uppdatera och kontrollera att vi har korrekt information
på vår hemsida.

•

Vi skall kontinuerligt följa upp och vid behov komplettera vår handlingsplan.

•

Vi skall kontinuerligt säkerställa att vårt regelverk är korrekt mot gällande regler.

Årlig uppföljning av Svenska Bowlingförbundets antidopingprogram är sportchefen.

Juridiska aspekter
I händelse av ett dopingfall tillsätts en utredningsgrupp med GS som sammankallande,
talang och elitansvarig samt sportchef. Medicinsk expertis kallas vid behov.
Behandling av ärendet sker i enlighet med RF:s stadgar, 13 kapitlet, Regler mot doping
och även 14:e kapitlet Bestraffningsärenden.
Bestraffning:
Sker i enlighet med RF:s stadgar kapitel 13 och kapitel 14. Ytterligare bestraffning kan
komma ifråga i form av återbetalning för vissa tävlingar betalade av SvBF gällande
deltagare i Team Sweden. Bestraffningen från SvBF kan bara gälla innevarande säsong
då förseelsen inträffade.

Dopingkontroller
Inom Svenska bowlingförbundet antar vi att den doping som eventuellt skulle upptäckas
sker av misstag.
Substanser som kan vara aktuella är oftast kosttillskott eller olika
astmamediciner.
Föreningar som genomgått RFs antidopingprogram ”Vaccinera klubben-mot doping”
kan beställa dopingkontroller genom svensk antidoping eller genom kontakt med
SvBF som kan hänvisa till hur processen går till.
Svenska Bowlingförbundet kan också beställa dopingkontroller.
Syftet med genomförandet av beställda dopingkontroller inom Svenska
Bowlingförbundet är att uppnå en preventiv effekt för att avskräcka från användande av
dopingpreparat.
RF ansvarar för kontrollutförande i samarbete med Svenska Bowlingförbundet.
Kontrollerna riktas till utövare på elitnivå, där ingår juniorer, damer och herrar.
Utövare på landslagsnivå prioriteras.
SvBF har föreningar och arrangörer av Internationella tävlingar som prioriteras. Dessa
är större tävlingar, SM och internationella tävlingar som arrangeras i Sverige.
Svenska Bowlingförbundet rapporterar i god tid till RF:s Antidopinggrupp,
rapport@rf.se om läger, samlingar och tävlingsprogram samt bistå RF:s
antidopinggrupp med nödvändig information för att underlätta genomförandet av
dopingkontroller i samband med tävlingar och läger.
Kontrollerna kan genomföras under tävlingar, träningssamlingar och vid träning i
hemmaföreningen.
SvBF har idag inget avtal med något företag eller utövare som innefattar antidoping.

Dispens
Till gruppen:
Nationell/hög Idrottsnivå
Dispens skall sökas hos Svensk Antidoping.
Vid Internationella tävlingar skall dispens sökas hos det internationella förbundet.
Detta dispensförfarande gäller samtliga spelare som är uttagna till senior-, junioreller ungdomslandslag och genomgår någon form av uppstartad behandling med
mediciner som finns på Röd-Gröna Listan:
http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp
Övriga idrottsutövare
Kan söka Retroaktiv dispens. Kontakta omgående sportchefen vid incident.

Information och utbildning
SvBF skall sprida information till nyckelpersoner inom landslagsledning, distrikt,
föreningar och idrottsutövare.
Vi kommer att säkerställa att varje ny ledare inom organisationen kring våra
landslag 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 landslagsledningar och spelare inom våra olika
landslag, RIG/NIU och spelare ingående i vår ungdomsutvecklingsgrupp kallad
Team Sweden Youth Academy 2018-2019.
SvBF har som krav att alla Elitspelare ingående i Team Sweden, junior- och
ungdomslandslag skall genomgå den webbaserade utbildningen ”Ren vinnare”.
SvBF rekommenderar Team Sweden Youth Academys deltagare samt att RIG/NIUelever skall genomgå den webbaserade utbildningen ”Ren vinnare”.

Handlingsplan 2018-2019
Åtgärder under perioden 2018-2019:
Löpande 2018-2019
Vi skall under perioden kontinuerligt utbilda dessa grupper kring regelverk,
ansvarsförhållanden, dopinglistan, läkemedel, kosttillskott, dispenser och
vistelserapportering.
Vår 2019
Information skall ges i samband med förbundets tränarutbildningar.
Oktober 2018
Vi uppdaterar länkar till RF:s antidopings sidor.
Oktober-dec 2018
Vi skall informera om våra medlemsföreningar ”vaccinera klubben mot doping”
minst 1 gång under okt-dec 2018.
Höst 2018- Vår 2019
Ta med i vårt nyhetsbrev till våra föreningar minst under 1 gång information om
SvBF:s antidopingprogram och det arbete som genomförs.
Maj 2019
Utvärdering och revidering av programmet med ansvarig i SvBFs styrelse, GS och
sportchefen.

Internationellt agerande
Inom våra internationella organisationer skall vi agera för tydlighet kring reglerna
såväl inom ETBF (Europeiska Bowling Federationen) som WB (World Bowling). Det
måste med tydlighet framgå vilka regler som gäller för internationella dispenser
och vilka som tas ut till ISF kontrollpoler.
• Inför kommande kongresser agera för större tydlighet i ISF stadgar och
övriga regelverk.

Sammanfattning
Svenska Bowlingförbundet kommer alltid att verka för att vår idrott skall hållas
ren från fusk i alla dess former. Vårt samarbete med RF gällande antidoping är en
stor del av detta arbete som vi ser mycket seriöst på.

Kontaktuppgifter
Generalsekreterare
Sportchef:
Kansli:

Lena Sulkanen, 08-699 6040, lena.sulkanen@swebowl.se
Michael Granström, 08-699 6044, michael.granstrom@swebowl.se
sbf@swebowl.se

Stockholm 2018-09-26
Michael Granström
Sportchef, Svenska Bowlingförbundet

