Danssportförbundets (DSF) antidopingprogram 2012 ver. 1
RF:s antidopingpolicy
"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så
värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."
Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla
idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från
doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla
nivåer.
Med ovanstående som grund har DSF följande antidopingprogram:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kunskapsspridning om doping generellt
Kunskapsspridning om doping - aktiva/ elit
Kunskap om dispenshantering
Kunskap om dopingkontroller
Hantering om situation uppstår
Sköta DSF vistelserapportering

Allmänt
Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten.
Sammanfattningsvis är skälen följande:
 Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i
idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer
gemensamt uppsatta regler.
 Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat
med stora hälsorisker för individen.
 Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett
allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
 Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna
preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års
fängelse.
Alla medlemmar, aktiva, ledare och stödpersoner inom DSF föreningar
omfattas av idrottens dopingregler. Idrotten ska alltid vara rättvis, fusk är
inte tillåtet och doping betraktas som fusk. Dessutom är det viktigt att
sprida kunskap om substansers påverkan på kroppen så skador undviks.
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Allvarligheten i detta gör att det finns bestraffningsregler som påverkar
både oavsiktliga och avsiktliga intag av substanser. Straffutmätning är allt
från tillrättavisning till avstängning på livstid. Dömande instans är RF:s
Dopingnämnd och som åklagare fungerar RF:s Dopingkommission.
Avstängda personer finns på Svensk Idrotts webbsida, avstängning innebär
avstängning från all organiserad idrott.
Programmet beskriver DSF:s plan för att sprida kunskap om antidoping
och om arbetet inom DSF. Informationen visar på DSF avsikt inom varje
område, de övergripande reglerna och vårt tillvägagångssätt. Det finns
ytterligare information att hämta i litteratur, på RF.se samt om man
kontaktar DSF kansli.
a) Kunskapsspridning om doping generellt
Avsikt DSF: Alla klubbar ska sprida kunskap om dopingarbete genom att
vaccinera klubben mot doping. Genom Idrottslyftet kan föreningar söka
bidrag för genomförande av ”Vaccinera klubben mot doping”.
DSF ska påverka så föreningsledare och aktiva tar till sig kunskapen som
finns i utbildningsmaterialet ”Vaccinera klubben mot doping”.
Vaccineringen som gäller tre år är ett effektivt sätt att sprida kunskapen,
inte minst om risker för omedveten doping, substansers fysiska och
psykiska påverkan på människokroppen samt de regler som gäller inom
idrotten.
b) Kunskapsspridning om doping och nutritionslära- aktiva/ elit
Avsikt DSF: Aktiva elitdansare, deras ledare och stödpersoner ska ha
fördjupad kunskap om doping och förebyggande antidopingarbete för att
säkra ett dopingfritt DSF.
DSF ska stödja elitverksamheten och se till att kunskap sprids om varför
doping är ett problem, om dopingpreparatens effekter och bieffekter, om
antidopingregler samt om kostens betydelse för ett tryggt framgångsrikt
elitidrottande. Utbildningstillfällen ska anordnas och målgruppen är aktiva,
ledare och stödpersoner inom elitverksamheten.
2

c) Dispens
Avsikt DSF: Alla aktiva som intar medicin ska veta om den är tillåten eller ej
och hur ett dispensförfarande går till.
Dispens behövs för att personer som intar medicin (otillåtna substanser)
ska ha tillåtelse att utöva sin idrott. Att en person intar läkemedel är absolut
inget som förening eller ledare har rätt att kräva information om. Däremot
är föreningen och dess ledare enligt DSF:s program skyldiga att informera
dansare om vilka regler som gäller för hantering av dispenser.
Dansare ska informera sin läkare om sin idrottsutövning i samband med
diskussion om medicinering. Om dansare tar medicin ska kontroll göras för
att fastslå vilka regler som gäller för just det medicinintaget. RFs rödgröna
lista (RF.se) innehåller kopplingen mellan eventuell otillåten substans och
läkemedel. I listan anges regler för träning och tävling vid intag av medicin.
Nationellt omfattas utövare i lägre klasser per automatik av RF:s generella
dispens. Utövare i högsta klass söker ordinär dispens på RF:s hemsida
genom att svara på frågorna under Antidoping ”Behöver jag söka dispens”.
DSF får med anledning av sekretess inga besked från RF angående
godkända dispenser, endast dansaren. Dispensen (kopia) tas med vid all
tävlan och träning. Definition av högsta klass är ”utövare i högsta klass
inom Adult/Vuxen i respektive gren”.
Internationellt, även för internationella tävlingar i Sverige, gäller för DSF att
alla, oavsett klass, ska ansöka om dispens, här kallad TUE (Therapeutic Use
Exemption). Ansökan, TUE Application Form, finns på länken nedan och
skickas till adress angiven under ”contact details”.
http://www.worlddancesport.org/Rule/Competition/Antidoping/Therapeutic_Use_Exemption
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d) Dopingkontroller
Avsikt DSF: Dansare och ledare ska känna till och kunna hantera en
kontrollsituation så resultatet blir korrekt.
Vid kontroll på nationell tävling ska dansare ange för RF:s kontrollant alla
läkemedel (även p-piller) man intagit de senaste 7 dagarna. Dansare med
ordinär dispens ska ha denna (kopia) med sig vid tävling och visa upp.
Föreningen och dess ledare är enligt DSF:s program skyldiga att informera
dansare om hur dopingkontroll går till och om dansarens ansvar. Om
dansare som tillhör låg klass och alltså är föremål för generell dispens vill,
kan läkarintyg visas upp för den egentligen otillåtna medicinen. Dock inget
krav eftersom RF vid positivt provsvar i efterhand kontrollerar att generell
dispens gäller.
Vid kontroll på internationell tävling anges också medicinering samt
uppvisas TUE (kopia).
e) Om situation uppstår
Avsikt DSF: Dansare ska kunna hantera situationen och ledare ska kunna
stödja dansare. Återkommande situation ska förhindras.
I händelse av att dansare tillhörande låg klass lämnar positivt prov på
nationell tävling kan RF:s Dopingkommission i efterhand kontrollera att
generell dispens gäller och dansaren får visa att läkarintyg finns.
Dansare med ordinär dispens har vid kontrolltillfället visat detta.
På internationell tävling har dansaren visat sin TUE vilket förklarar ett
eventuellt positivt provsvar.
Behövs hjälp i hantering av ärendet kan DSF kansli bistå.
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f) Vistelserapportering
Avsikt DSF: DSF ska rapportera landslagsläger och samlingar till RF – s.k.
vistelserapportering. RF diskuterar sanktioner såsom uteblivna bidrag om
inte rapporteringen sköts.
Vistelserapportering gäller vid landslagsläger, inte individuellt. DSF fullgör
sin vistelserapportering till RF genom att den kallelse som går till deltagare
landslagsläger (med tid, plats och lista på kallade deltagare), förutom till
deltagare, skickas till RF (rapport@rf.se) samt till kansliet (för kännedom).
Ansvarig är förbundskaptener Tiodans och BRR eller annan person som
skickar ut kallelser till landslagsläger och samlingar.
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