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Svensk Bilsport Antidopingprogram  
	
Bakgrund 
I Riksidrottsförbundets stadgar står det att läsa: ”SF” ska aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom 
förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet. Svensk Idrott har 
implementerat World Anti-Doping Code i Idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar.  
 
Syfte 
Syfte med antidopingprogrammet är att sprida kunskapen om dopingregler med inriktning att kunskaper om 
gällande regler sprids och underhålls till berörda parter. Alla idrottare är skyldiga att känna till dopingreglerna 
samt förstå att intag av kosttillskot alltid sker på egen risk. Alla idrottsledare är också skyldiga att känna till 
gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan genomföras. SF har en viktig roll att sprida kunskap 
om dopingreglerna.  
 
Föreningar ska informeras om hur de kan arbeta med en egen handlingsplan och beredskapsplan i 
antidopingfrågor. 
 
Media och andra intressenter ska genom Svensk Bilsports antidopingarbetet få en bild av förbundets och 
föreningarnas förebyggande insatser i antidopingarbetet.  
 
Organisation 
Det yttersta ansvaret för antidopingfrågor har antidopingsansvarige förbundsläkaren. 
Förbundsläkaren ska aktivt medverka till att göra uppföljning av SBF:s antidopingprogram årligen. 
Förbundsläkaren ska delta i RF:s utbildningsprogram i antidopingfrågor samt vara väl informerad om den 
information som RF tillhandahåller.  
 
Juridiska aspekter 
Det är varje utövare och ledares ansvar att ta avstånd från doping och att känna till gällande regler. Det är 
också varje utövare och ledares skyldighet att informera om bruk av läkemedel och kosttillskott. Inte minst 
måste landslagets utövare ha vissa grundläggande kunskaper om dopingreglernas praktiska konsekvenser.  
 
Dopingkontroller 
Bilsport är en idrott som ställer specifika krav på utövaren. Substanser som extra bör beaktas i dopinganalys är 
förekomst av anabola steroider, lugnande medel, psykofarmaka och dopingklassade substanser som kan 
förekomma i kostillskott. I övrigt bör analyser och tester utföras som mot andra SF.  
Dopingkontroller kan förekomma under hela året och vara adekvat fördelade mellan de olika sportgrenarna 
och klasserna som finns inom bilsporten. Utöver de kontroller som genomförs har förbundet möjlighet att 
beställa extrakontroller från Svensk Antidoping. Samt att de föreningar som har vaccinerat klubben kan göra 
detsamma vid behov.  
Gällande alkohol som nu inte längre är dopingklassad genomför ändå många föreningar alkoholtester innan 
tävlingsstart. Förare som har för höga värden diskvalificeras ur pågående träning, tävling eller uppvisning och 
anmälas till förbundsbestraffning. 
 
Information och utbildning 
Information om antidoping ska kontinuerligt ske till hela organisationen. All information finns samlad under 
www.svenskantidoping.se   
SBF har även ett ansvar att förmedla information om dopingreglerna till föreningar, utövare och funktionärer.  
 
SBF rekommenderar föreningarna att ta del av RF:s antidopinginformation och information från det 
internationella bilsportförbundet FIA.  
SBF rekommenderar även föreningar och ledare att ta del av RF:s information ”Vaccinera klubben mot 
doping”.  
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Genom att följa svensk antidoping får vi alla den senaste informationen och får kunskap om hur vi  ska arbeta 
för att stävja dopingen.  
 
Uppföljning 
Uppföljning av antidopingprogrammet sker årligen av dokumentansvarig. 
 
Sveriges antidopingorganisation 

 


