
 

                                                                        
 

 

Antidopingplan för Aneby Gymförening 
Antagen av styrelsen den 27 november 2019 
 

Aneby Gymförening 
• Vill ha en verksamhet helt fri från doping. 
• Bedriver en naturlig och hälsosam träning utan doping. 
• Arbetar förebyggande mot doping 

 
Handlingsplan 
Aneby Gymförenings handlingsplan för att uppnå ovanstående målsättning. 

Förebyggande 

• Anställd verksamhetsansvarig ansvarar för att åtgärderna genomförs. 
• Alla instruktörer informeras om gällande antidopingplan. 
• Alla instruktörer uppmanas att genomföra RF:s kunskapstest om 

antidoping på rf.se/vaccinera en gång per år. 
• Instruktörer får del av RF:s handledning ”Antidopingsnack”.  
• Boken ”Ren träning – en handbok kring dopning för personal 

på träningsanläggningar” ska finnas tillgänglig för 
instruktörer. 

• Föreningens medlemmar informeras regelbundet om 
antidopingplanen via mail och på skärmarna, minst en gång 
per år.  

• Föreningens medlemmar uppmanas att göra RF:s kunskapstest på 
rf.se/vaccinera. 

• Foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll – dina 
rättigheter och skyldigheter” ska finnas tillgängliga för 
föreningens medlemmar på Träningsverket. 

• Aneby Gymförenings hemsida uppdateras med information om 
antidopingplanen och antidopinginformation.  

• Ett diplom om att vi är en vaccinerad förening sätts upp i våra lokaler 
• Affischer från RF om antidoping beställs och sätts upp i våra lokaler. 

 



 

                                                                        
 

 

Insatser vid misstanke om doping eller vid bekräftad doping 
Följande beredskapsplan har antagits för insatser vid misstanke om doping eller 
om ett dopingfall skulle inträffa. 

 
 

Avseende medlem i föreningen eller tränande på Träningsverket: 
• Om någon misstanke finns om doping ska antidopingansvarig meddelas. 
• Antidopingansvarig kollar träningsstatistik för medlemmen.  
• Antidopingansvarig ber några andra i styrelsen och bland instruktörerna 

att ”hålla ögonen öppna” för att samla mer information.  
• Antidopingansvarig informerar styrelsens au eller styrelsen. 
• Vid fortsatt misstanke ska antidopingansvarig se till att berörd person får 

information om doping och föreningens policy.  
• Antidopingansvarig eller av antidopingansvarig utsedd person har ett 

samtal med den berörda.  
• Antidopingansvarig tar vid behov kontakt med Riksidrottsförbundet för 

vägledning.  
• Vid fortsatt misstanke kontaktas polisen.  

 
Avseende funktionär, personal, instruktör eller styrelseledamot:  

• Vid misstanke tas kontakt med antidopingansvarig.  
• Antidopingansvarig informerar styrelsen eller styrelsens arbetsutskott. 
• Antidopingansvarig eller av antidopingansvarig utsedd person har ett 

samtal med den berörda.  
• Antidopingansvarig tar vid behov kontakt med Riksidrottsförbundet för 

vägledning.  
• Vid fortsatt misstanke kontaktas polisen.  

 
Media 

• Antidopingansvarig samt ordförande hanterar all kontakt med pressen om 
ett dopingfall påträffas.  

• Antidopingansvarig och ordförande tar kontakt med Riksidrottsförbundet 
för att få guidning och stöd i kontakt med media.  

 
Uteslutning ur Aneby Gymförening:  

• Om en medlem vägrar att utföra dopingtest blir de uteslutna ur föreningen 
till dess att de utför testet.  

• Om en medlem visar sig vara dopad så utesluts personen från föreningen i 
samråd med Riksidrottsförbundet.  


