
 
 

Antidopingprogram, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
Bakgrund och organisation 

Antidopingarbetet inom idrotten är globalt organiserat vilket beskrivs ingående i WADA:s 
världsantidopingkod. Antidoping Sverige är utsedd att vara Nationell antidopingorganisation 
(NADO) i Sverige.  

Antidoping Sverige 

För att klara den nya världsantidopingkodens krav (2021) om en från idrotten oberoende 
organisation och för att stärka det svenska arbetet mot doping inom idrotten har 
Riksidrottsförbundet bildat en stiftelse, Antidopingstiftelsen, som äger Antidoping Sverige AB. 
Den nya nationella antidopingorganisationens verksamheten bedrivs numera av Antidoping 
Sverige. 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet tänker givetvis följa de rekommendationer som 
tagits fram och har upprättat ett antidopingprogram med tillföljande handlingsplan.  

Riksidrottsförbundet (RF) 

RF är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda 
rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Sedan 1980-talet fram t o 
m 2020 har RF även styrt och samordnat det svenska antidopingarbetet. När den globala 
världsantidopingkoden infördes år 2004 var det naturligt att RF också blev utsedd att vara 
Sveriges Nationella Antidopingorganisation. Det som i Världsantidopingkoden benämns som 
NADO. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i 
koden. Sedan 1 januari 2021 är det Antidoping Sverige som tagit över som Sveriges 
Nationella Antidopingorganisation (NADO). Bestraffningsorganen Dopingnämnden och 
Riksidrottsnämnden finns kvar inom RF. 

Juridiska aspekter 

Inom idrottens antidopingreglemente så beskrivs vad som är förseelser mot dopingreglerna, 
vilken typ av bevisföring som krävs, olika påföljder och hur dopingärenden handläggs. 
Dopingkommissionen agerar som en slags åklagare och anmäler överträdelser och 
förseelser mot dopingreglerna till Dopingnämnden som är ett särskilt bestraffningsorgan. 
Beslut från Dopingnämnden går att överklaga till Riksidrottsnämnden (RIN) som är det 
högsta organ att pröva ärenden enligt Idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar.  

Eftersom dopingreglerna styrs av världsantidopingkodens regelverk kan beslut från RIN i 
vissa fall överklagas till den internationella skiljedomstolen Court of Arbitration for Sport 
(CAS). Ett dopingärende kan även startas via anmälan från ISF som uppmärksammat en 
förseelse mot dopingreglerna. 

Blir man testad och det visar sig vara positivt blir man avstängd. Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet följer Idrottens antidopingreglemente och dess beslutsordning 
gällande dopingärenden. 

 

 



 
 

Antidopingprogram 

Vissa utövare och ledare inom organisationen känner inte till dopingreglerna och förstår inte 
vad dess konsekvenser kan få. Alla har inte förståelsen av att intagandet av kosttillskott alltid 
sker på egen risk. Alla idrottsaktiva såväl ledare, tränare som funktionärer har en skyldighet 
att känna till och följa idrottens dopingregler.  

Därför är det av vikt för oss att ha ett antidopingprogram så att våra föreningar och dess 
ledare och medlemmar kan ta del av programmet för att förebygga och vara en del i 
antidopingarbetet. Vi som SF ska vara ett stöd till föreningarna i framtagandet av en 
handlings och beredskapsplan. Vilket i sin tur underlättar för föreningar att kunna informera 
sina medlemmar om antidopingarbetet.  

Inom organisationen har vi utsett en av våra anställda på rikskansliet som ansvarig 
kontaktperson och den som hanterar kontinuiteten avseende översyn och uppföljning av 
programmet. Detta görs löpande via kontakt med Antidoping Sverige gällande uppdateringar 
av programmet samt i dialog med föreningar hur kommunikation och information fungerat 
med medlemmar och utövare. Inom Korpen så har vi inget överförbund vilket innebär att vi 
inte arbetar med antidoping på det internationella planet. 

Dopingkontroller 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har inte behov av att beställa några dopingtester. Vi 
har ett antal föreningar som driver anläggning och som har viss gymverksamhet. Vi bedömer 
att det räcker med de kontroller som dopingkommissionen genomför runt om i landet. Vi tar 
ansvar genom att uppmana våra föreningar att beställa dopingkontroller om de tar kontakt 
med oss i frågan ifall de misstänker ett visst missbruk i deras anläggning. 

Information och utbildning 

Vi informerar om antidopingarbetet och antidopingprogrammet via flera kanaler som 
nyhetsbrev, hemsida och även muntligen när vi är i kontakt med föreningarna på 
mötesplatser samt genom andra träffar. Via vår hemsida och nyhetsbrev får alla tillgång till 
information men vi kommer att vara extra noggranna med information till de föreningar som 
driver anläggningar och specifikt gym. Där finns möjligen en målgrupp som vi bedömer vara 
större till risken av ett användande av dopingpreparat. Vi hänvisar till respektive RF SISU 
distrikt lokalt och regionalt och SISU Idrottsutbildarna när det gäller utbildning i dopingfrågor 
för våra föreningar. Vi kommer också att hänvisa till Antidoping Sveriges olika särskilt 
framtagna upplägg och hjälpmedel som metod för våra föreningar att öka kunskapen om 
dopingreglerna.  

Ett utskick till föreningarna med handlingsplan går ut via mail i början av varje kalenderår. 
Denna handlingsplan kan varje förening använda sig av på ett grundläggande sätt men som 
också behöver korrigeras utifrån varje förening och dess innehavande verksamhet. 
Föreningar med eget gym säkerställer att det finns senast uppdaterad information om 
antidopingarbetet att tillgå i anslutning till gym. 

Handlingsplan 

Januari/februari – utskick av grundläggande antidopingpolicy med handlingsplan till våra 
föreningar. 

 



 
 

Ansvarig: Antidopingansvarig på förbundet 

Februari – information om antidopingarbetet i vårt nyhetsbrev 

Ansvarig: Antidopingansvarig genom våra kommunikatörer 

September – information om antidopingarbetet i vårt nyhetsbrev 

Ansvarig: Antidopingansvarig genom våra kommunikatörer 

Uppföljning av antidopingpolicy och handlingsplan sker löpande under kalenderåret genom 
våra träffar med föreningarna. Antingen via föreningsbesök eller i andra former som 
mötesplatser etc.  

Utvärdering av vårt antidopingprogram sker vartannat år.  

 

 

 


