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Dopningspolicy
Idrott och läkemedel, bakgrund
En del läkemedel har visat sig ha en prestationshöjande effekt på idrottaren. Därför har vissa läkemedel blivit
klassade som dopning enligt idrottens regler. Detta kan skapa problem för de som, av medicinska skäl, måste
använda dessa läkemedel. Om jag måste bruka dopningsklassad medicin ska jag söka om dispens hos RF
(Riksidrottsförbundet) på därför avsedd blankett. Person under 15 år omfattas av en generell dispens och
behöver inte ansöka individuellt så länge idrottsutövaren ej kvalat till senior-, junior-, ungdomslandslag eller
motsvarande.
Det finns idag hundratals läkemedel listade som dopningsklassade. På RF:s hemsida kan idrottsutövare läsa
om vilka läkemedel som faller under dopningsklassning. Adressen är www.rf.se
Förutom läkemedel är vissa andra substanser och metoder förbjudna. Ex på substanser är amfetamin och
cannabis. Ex på metoder är bloddopning, metoder för att öka syreupptaget samt kemisk och fysikalisk
manipulation.
OBSERVERA! Kost och näringspreparat som saluförs i hälsokostbutiker har visat sig innehålla
dopningsklassade substanser utan att det funnits deklarerat på innehållsförteckningen. För ytterligare info se
Apotekets hemsida www.apoteket.se. Där kan jag hitta idrottens röda lista.
Det är förbjudet med dopning inom idrottsrörelsen!


Jag fuskar om jag dopar mig



Jag utsätter mig för fara om jag dopar mig



Jag skadar idrottsrörelsens trovärdighet om jag dopar mig



Jag vet att inte hantera eller inta förbjudna preparat eftersom det enligt svensk lag är otillåtet och
kan ge upp till 4 års fängelse

OBSERVERA! Det är idrottsutövaren som är ansvarig för sin medicinering och därmed också vad som går ut i
hans/hennes blod/urin.



Vid misstanke om påverkan av dopning gäller att jag blir avstängd från all verksamhet i EGF under
utredningstiden. Om jag misstänker att dopningsmedel förekommer har jag en skyldighet att rapportera
det till chefstränare och styrelse.
Om jag misstänks vara påverkad av dopningsmedel tas jag ur verksamheten omedelbart. Kontakt ska
tas med vårdnadshavare, socialtjänst och polis gällande minderårig i syfte att utföra förebyggande
åtgärder och med styrelse och polis gällande vuxen i syfte att utföra lagförande åtgärder.

Eskilstuna Gymnastikförening tar avstånd från all form av dopning. Vi
står bakom RF:s regler och tillämpar avstängning vid upptäckt av otillåtna
preparat.

