Tjalve IF Norrköping

Handlingsplan doping
Tjalve IF Norrköping tar starkt avstånd från all form av
otillåten doping och arbetar aktivt för en dopingfri klubb
och idrott. Klubben är sedan år 2010 vaccinerad mot
doping enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer, en
vaccinering som förnyades i november år 2016 och är giltig
i 3 år.

Doping förekommer tyvärr fortfarande inom idrotten och vi i GoIF
Tjalve ställer oss helhjärtat bakom idrottsrörelsens antidopingarbete
för en idrott helt fri från doping. Tjalve IF:s mål är att alla våra
medlemmar ska ha en god insikt i doping och starkt ta avstånd från det
Tjalve IF ställer sig bakom RF:s antidopingpolicy:

"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är
så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."

Tjalve IF vill att:
•
•
•

Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.

Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig
kamp.

Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av
förbjudna medel och metoder.

Förebyggande arbete:

I vårt arbete mot doping strävar Tjalve IF efter:
•
•
•
•
•
•

att se till att alla ledare & tränare informeras om policy och
handlingsplan.
att information till medlemmarna blir tillgänglig.

att dopingpolicyn och handlingsplan revideras varje år.

att beställa dopingkontroller från riksidrottsförbundet.

att upprätthålla kriterierna Vaccination mot doping via
Riksidrottsförbundet (RF).
eftertanke vid inköp av produkter för försäljning.
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Ansvarig
Klubben väljer vid varje konstituerande styrelsemöte i respektive
sektion samt i föreningsstyrelsen (sammankallande) en ansvarig för
antidoping. Deras ansvar är att leda arbetet mot doping i klubben och
se till att klubben uppnår sina mål om en klubb utan doping.

Utbildning

Internutbildning gällande policy, handlingsplan och arbetssätt – sker
vid tränarmöten samt träningar med aktiva.
Tjalve IF ser till att:
•
•
•
•

•

Styrelseledamöter/ledare/tränare genomför RF:s kunskapsprov
om antidoping.
Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med de aktiva. Vid behov
används RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
RF:s kunskapsprov genomförs av alla aktiva på elitnivå.

Klubben informerar om antidoping på hemsida och i andra
sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra
samarbetspartners.

Uppmärksamhet kring samtliga anställdas, ideella funktionärers
och medlemmars träningsvanor & hälsa. Alla i föreningen
(anställda och ideella) har ett ansvar att informera
sektionsstyrelsen eller föreningsstyrelsen om en medlem visar
tecken på brukande av doping.

Diplomering & vaccination av klubben

Vaccination via Riksidrottsförbundet är förnyad och giltig 3 år fr.o.m
november 2016. Mer information om vad detta innebär går att finna på
http://www.rf.se/vaccinera/.
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Akuta insatser:
Vid misstanke eller bekräftat dopingfall
Vid misstanke om att någon i föreningen (medlem, funktionär eller
anställd) använder alkohol eller läkemedel på ett ohälsosamt sätt,
eller brukar narkotika, dopingpreparat eller andra droger ska du:

•

•

Samla så mycket information som möjligt om det du har sett eller
hört, om möjligt identifiera den berörda.
Informera kansli, ledare, berörd sektionsstyrelse eller
föreningsstyrelsen.

Följande händer efter att fallet kommit till Tjalve IF:s (föreningsstyrelsens)
kännedom (nedanstående punkter är ej i kronologisk ordning):
•
•

Föreningsstyrelsen samt berörd sektion samlar ytterligare fakta.
Föreningsstyrelsen kallar till möte med berörd sektion för att
diskutera fallet.
•

•
•

Vid mötet beslutas bland annat vilket stöd man ska ge
berörd person. Vem som ska ha kontakt med media och vad
som ska kommuniceras.

Personen i fråga kontaktas. Om behov av vidare aktion är
nödvändig, erbjuds även vägar till stöd.

Vi kommunicerar med RF, polis eller annan myndighet för råd om
väg framåt och lämnar över till polis vid misstanke om någon
form av brott.

Press och media

Det är av yttersta vikt att klubben ger samstämmig och korrekt
information till media. Därav bör all information till press och media
ske genom ordförande i föreningsstyrelsen och ordförande i berörd
sektion, om inget annat beslutats i föreningsstyrelsen.

Det är mycket viktigt att informationen som lämnas är korrekt.
Observera att den berörda aktive inte kan anses skyldig innan b-provet
är analyserat och beslutet officiellt.

