8. Handlingsplan
Inom Svenska Boxningsförbundet arbetar vi preventivt mot doping och tar obevekligt avstånd från
användandet av förbjudna preparat.
Nedan följer SBF:s handlingsplan i antidopingarbetet och råd hur våra medlemsföreningar kan
arbeta inom antidoping.
Internationellt påverkansarbete
SBF bedriver årligen, via internationell representation, ett påverkansarbete gentemot EUBC och
därigenom AIBA för en mer transparent och effektivare hantering av dopingfrågan inom internationell
boxning.
Kommunikation
SBF arbetar för att sprida information kring antidopingarbete. Kunskapsspridning är ett effektivt sätt att
arbeta i preventivt syfte mot doping. Kunskapsspridning sker via förbundskoordinator.

SBF kommer att på sin hemsida presentera sin handlingsplan rörande antidoping samt delge
information om nationellt antidopingarbete, www.swebox.se.
Information sker löpande under året.
-

På Swebox.se kommer också kontinuerlig information kring ämnet publiceras. Presenteras
när det finns aktuell information att ge.

-

I samband med att det publiceras på Swebox.se så publiceras information också genom
SBF:s övriga kommunikationskanaler på exempelvis Facebook. Informationen uppdateras av
förbundskoordinatorn.

-

Översyn av handlingsplan och antidopingsprogram genomförs årligen i augusti.

-

Regelbundet uppdatera Svensk Antidoping om de tävlingar som hålls. Ansvar för detta har
förbundskoordinatorn.

-

Information till föreningar med elitboxare angående vistelserapportering, dispensregler och
anti-dopingreglemente skickas halvårsvis till berörda boxare och tränare. All information till
föreningar skickas via kansliet.

-

För att minimera risken för att doping sker på grund av oaktsamhet ska information ske årligen
på distriktsträffar.

-

SBF vill speciellt informera alla sina föreningar om dess hållning gentemot kosttillskott och
läkemedel, möjligheten att söka dispens för alla nivåer samt dopingreglementet och påföljder
vid regelbrott. Detta sker via specifikt utskick till samtliga föreningar i början av varje
kalenderår. Nya medlemsföreningar får informationen skickad till sig vartefter ansökan
godkänns.

Krishantering
I händelse av krissituationer relaterade till doping så företräds förbundet av dess Ordförande vid
medial kontakt. Internt hanteras liknande frågor genom kommunikation inom förbundets
krishanteringsgrupp, kring uttalanden och hanteringen av liknande ärenden.
Landslagsaktiva och aktiva i utvecklingstrupperna
I samband med årliga träningsläger och landslagssamlingar sker information och teoretisk
genomgång för aktiva, tränare och ledare som förbundets läkaransvarige eller person från Svensk
Antidoping håller i. Informationen ska handla om individens ansvar men också ge kunskap kring
doping, vistelserapportering, läkemedel, dopingregler och annan nödvändig information att sprida till
aktiva och deras tränare. Ansvar för att samordna detta har Sportchef.
Ansvaret må ligga på individen men SBF har ett ansvar i att tillhandahålla informationen och bistå
med kunskapen för att individen ska kunna ta del av den.
I samband med landslagssamlingar skall aktiva och tränare, över 18 år, även genomgå utbildningen
“Ren Vinnare”. Personer under 18 år genomgår utbildningen tillsammans med målsman. Utbildningen
syftar till att informera och skapa kännedom om det individuella ansvaret att känna till och följa
gällande dopingregler. Detta samordnas av sportchef samt förbundskoordinator. Utbildningen skall
genomgås vartannat år för boxare aktiva i landslagen och utvecklingstrupperna.

Utbildningar
Under samtliga SBF:s utbildningar, oavsett Steg och utbildningstyp, skall det finnas en
information eller utbildningspunkt gällande doping. Denna utbildningspunkt ökas sedan
informationsmässigt beroende på nivån på utbildningen.
Utbildningarna uppdateras kontinuerligt gällande material. För sammanställning av nytt
antidopingmaterial ansvarar läkaransvarige inom förbundet. Materialet skall uppdateras till andra
kvartalet 2019 och därefter ses över och uppdateras årligen, klart till det nya licensåret startar, det
vill säga augusti varje år.
För de högre utbildningarna, steg III och steg IV, bjuds föreläsare från Riksidrottsförbundet in till
utbildningarna.
Förbundets utbildare kommer också de att utbildas i antidopingarbete.

