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1. Syfte
Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) vill se till att ledare och idrottsutövare får
grundläggande kunskaper om dopingreglerna för att minska riskerna för dopingfall
eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap. I Cheer Infinity Athletics
stödjer vi detta arbete. Genom framtagandet av en antidopingplan, som riktar sig till
alla verksamma i föreningen (aktiva, tränare och ansvariga), vill vi jobba aktivt för en
dopingfri verksamhet.
Som medlem i vår förening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och
antidopingreglemente, samt WADA:s (World Anti-Doping Agency) internationella
standarder. Du är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som
finns på RFs hemsida.
2. Handlingsplan
Så här gör vi för att förebygga doping i Cheer Infinity Athletics:
●
●
●
●
●
●
●

Utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs
Tränare genomför e-utbildningen Ren Vinnare
Informerar tränare om vår antidopingplan
Informerar medlemmar om vår antidopingplan
Informerar om antidopingplanen på hemsidan
Uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation
Uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra kunskapstestet på
vaccineraklubben.se.

3. Ansvar
Alla idrottsutövare och tränare i Cheer Infinity Athletics är skyldiga att känna till och
följa dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott och läkemedel alltid sker på
eget ansvar. Vi uppmanar alla att ta del av RFs antidopingfakta och göra
kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
Alla tränare är också skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att
dopingkontroller kan genomföras.
Alla aktiva är skyldiga att informera sina tränare om de använder något läkemedel
som inte är tillåtet enligt WADC: röda lista. Listan hittar ni på RF:s hemsida.
Föreningen har utsett en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna i
antidopingplanen genomförs. För 20-21 är den ansvariga Victoria Förster
victoriaf.cheerinfinity@gmail.com

4. Akut beredskapsplan
Den som utövar idrott i en idrottsförening ansluten till RF kan dopingtestas. Med
doping menas bruk av de substanser eller metoder som är förbjudna enligt den lista
som World Anti-Doping Agency (WADA) upprättat. WADA:s dopinglista utgör en
internationell standard i "World Anti-Doping Program". Cheer Infinity Athletics har en
beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping samt ifall ett dopingfall skulle
inträffa.
Om föreningen får kännedom om ett dopingfall ska någon i styrelsen eller annan
ansvarig i föreningen ta direkt kontakt med personen i fråga. Sekretessen i en
dopingutredning är sträng och fallet blir tidigast känt när idrottsutövaren själv går ut
med information eller stängs av under utredning. På antidoping.se finns alla
dopingregler. Föreningen ska inte ge egna bestraffningar när det gäller brott mot
dopingreglerna, utan det som står i antidopingreglementet om påföljder är det som
gäller.

