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Antidopinginformation för Student-SM
Som medlem i en förening ansluten via specialidrottsförbund (SF) till Riksidrottsförbundet (RF) är du skyldig
enligt RF:s regler att medverka i dopingkontroller, om du blir ombedd. Kontrollerna kan äga rum när som
helst och var som helst. De kan genomföras av funktionärer från RF eller från nationell
antidopingorganisation i andra länder. De kan också utföras av respektive internationellt idrottsförbund (ISF)
eller på uppdrag av World Anti-Doping Agency, WADA. En kontroll innebär att du måste avge ett urinprov
och/eller blodprov. Kontrollerna utförs alltid av legitimerade funktionärer.
Medicinsk dispens
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade
läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World
Anti-Doping Code.
Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på hög nivå, se förtydligande
för akademisk idrott nedan, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras.
Detta gäller oavsett substans/preparat.
Generell dispens
Om du utövar idrott på låg nivå, se förtydligande för akademisk idrott nedan, så omfattas du redan av
generell dispens för medicinskt bruk av dopingklassade läkemedel, dvs. utan krav på att ansökan ska inges.
Du behöver således inte vidta några ytterligare åtgärder. Om du skulle bli föremål för dopingkontroll och
analysresultatet skulle påvisa doping, så kommer dopingkontrollanten att kontakta dig och be dig att styrka
att det varit fråga om ett medicinskt motiverat bruk. Om så är fallet avförs ärendet.
Akademisk idrott
Hög tävlingsnivå eller utövarkategori
Idrottsutövare som även är föreningsmedlem inom annat specialidrottsförbund (SF) och där tillhör hög
tävlingsnivå eller utövarkategori enligt dispensföreskrifterna, se specifikt för din idrott här.
Låg tävlingsnivå eller utövarkategori
Idrottsutövare som inte finns med i ovan angivna sammanhang.
Se om du behöver dispens här.
Se WADA:s dopinglista här.
Röd-Gröna listan hittar du här. Röd-Gröna listan är en förteckning över läkemedel som är godkända i Sverige,
här kan du kontrollera om ett läkemedel omfattas av dopingreglerna eller inte.
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