
 
 

Antidopingplan för Landskrona GK 
 
Datum 2018-05-02 

 

Vi 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. 

 
Handlingsplan 
Så här gör vi för att förebygga doping i Landskrona GK 

Förebyggande 

 Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs. 
 Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan. 
 Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapstest om antidoping på 

rf.se/vaccinera. 
 Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder RF:s 

handledning ”Antidopingsnack”.  
 Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra RF:s kunskapstest på 

rf.se/vaccinera. 
 Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang, t 

ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.  
 Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå 

från lathunden som finns att ladda hem på rf.se/vaccinera.  

Akut 
Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle 
inträffa. 
 
All bruk och hantering av doping är förbjuden enligt svensk lag. 

 



Vid användning av dopingklassade läkemedel måste dispens sökas. Den aktive är själv 
ansvarig för att se efter i WADA:s dopinglista om dennes läkemedel klassas som 
dopingmedel. 
Om detta är fallet så kontaktas idrottsansvarig i klubben och denne gör tillsammans med den 
aktive en dispensansökan. 
 
Om vi misstänker att ovanstående inte följs agerar vi på följande sätt: 
Enskilt samtal med medlemmen (och föräldrakontakt om personen är  
under 18 år) 
 
Kontakt med Skånes Golfförbund för hjälp med dopingkontroll 
 
Kontakt med myndighet och polis. 
 
Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. Ansvarig för detta är styrelsen. 
 
Övrigt 
Ledare är rapportskyldiga inför styrelsen då doping/drogproblem upptäcks eller misstänks. 
Styrelsen har alltid yttersta ansvaret och skall stötta ledaren i dennes fortsatta väg att reda ut 
problemen. 
 
Alla människor har anmälningsplikt att anmäla om man misstänker att barn/ungdom far illa.  
 


