Förslag 2019-06-10
RF- Riksidrottsförbundet
SF- Specialidrottsförbund
SvFF - Svenska Fäktförbundet
FIE - Internationella Fäktförbundet
WADA – World Anti-Doping Agency

Antidopingprogram Svensk Fäktning
1. Bakgrund
Doping är fusk – alla fäktare har rätt att slippa fusk och doping när de tävlar. Dopingfri fäktning
är en viktig del av vår värdegrund och vårt varumärke. I RF:s stadgar 11 kap 4§ står det att ”SF
aktivt ska arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och sina medlemsföreningar
samt upprätta en plan för antidopingarbetet”.
Svensk idrott har implementerat världsantidopingkoden i idrottens antidopingreglemente och
RF:s stadgar. FIE har implementerat världsantidopingkoden i sina regler.
Alla idrottare är skyldiga att känna till dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott 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.
Syftet med detta antidopingprogram är att öka kunskapen om dopingregler med inriktningen
att kunskaper om regler och attityder mot dopning sprids och underhålls. Landslagsledare ska
kunna förstå vad som förväntas av dem när det gäller antidoping, vistelserapportering,
hantering av läkemedel och dopingkontroller.
Tränare och ledare på klubbnivå ska informeras om vad som förväntas av dem när det gäller
antidopingfrågan och det ska finnas information till föreningarna hur de kan arbeta med egen
handlings- och beredskapsplan i antidopingfrågor. Media och andra intresserade ska kunna
bilda sig en uppfattning om förbundets och föreningarnas förebyggande insatser i
antidopingarbetet.

2. Organisation
Styrelsen i Svenska Fäktförbundet
• Fastställer Antidopingprogram med Handlingsplan
• Utser Antidopingansvarig
Ordföranden i SvFF
• Talesperson i kris och gentemot media.

Antidopingansvarig
• Har det yttersta ansvaret för antidopingfrågorna har SvFF:s
Antidopingansvarig
• Är kontaktperson för dopingfrågor och förmedlar expertkompetens gällande
dopingfrågor Ansvarar för att SvFF:s antidopingprogram bearbetas årligen
• Deltar i RF:s utbildningsprogram i antidopingfrågor
• Ska hålla sig väl informerad om dopinginformation via RF:s nyhetsbrev.
High Performance Manager
• Ansvarar för utbildning av aktiva, ledare och tränare i
landslagsverksamheten. Ansvarar för att landslagsorganisationen bedriver
ett aktivt arbete för att förhindra doping enligt de riktlinjer som upprättas av
Antidopingansvarig
• Stödjer Antidopingansvarig i arbetet med att presentera aktuell
dopinginformation samt organisera länkar till dopinginformation nationellt
och internationellt
• Skickar in alla tävlings- och lägerplanering till RF Antidoping inför varje
säsong.
• Ansvarar för eventuell vistelserapportering.
Samtliga fäktare, tränare och övriga ledare inom Svensk Fäktning
• Har ett strikt ansvar att följa Antidopingkoden
• Ska följa rekommendationer och anvisningar i doping- och kostfrågor
• Ska uppfylla eventuella krav på vistelserapportering.

3. Juridiska aspekter
SvFF tecknar inga skriftliga avtal med aktiva förutom i samband med licensbeställning där
följande formulering finns:
”Som innehavare av fäktlicens förbinder jag mig:
1. Att följa Svenska Fäktförbundets och Internationella Fäktförbundets regler och stadgar.
2. Att följa Riksidrottsförbundets regler mot doping”
Möjligtvis finns det anledning att överväga om ytterligare avtal skulle tecknas med till exempel
fäktare som representerar Sverige på landslagsnivå. När det gäller de aktiva som omfattas av
krav på vistelserapportering har SvFF en dialog med berörda parter.

4. Dopingkontroller
Fäktning är en komplex idrott som ställer specifika krav på utövaren. Substanser som bör extra
beaktas i dopinganalys är förekomst av androgena tillväxtstimulerande ämnen i tränings- och
tävlingssammanhang.
Dopingkontroller utförs regelbundet på samtliga FIE-tävlingar på junior och senior-nivå: VC,
satellit-VC, Grand Prix, mästerskap.
Inom svensk fäktning har ännu inget positivt dopingtest förekommit. En tränare bestraffades
1995 för att ha hindrat kontroll under träning. Inom internationell fäktning förekommer
enstaka fall varje år.
De senaste åren har satellit-VC varit undantagna från kravet på dopingkontroll. Från och med
2019 är SvFF återigen skyldigt att organisera dopingtester för de två satellit-VC som organiseras
i Sverige: SAF-Pokalen och Rehbinderska Priset.
WADA bedömer fäktning som en lågrisksport vad gäller doping. Oförsiktighet, okunskap och
slöhet vad gäller att söka dispens och i vissa fall att anmäla sin vistelseort, är de viktigaste

potentiella orsakerna till dopingbrott. Förebyggande arbete och informationsverksamhet är de
lämpligaste strategierna för att möta denna problembild.
5. Information och utbildning
SvFF har ett ansvar att förmedla information om dopingreglerna till föreningar och utövare. Vi
bedömer att kunskapsnivån och attityder till doping och dopingregler ännu är otillräcklig i
förbundet.
SvFF ska
• Kontrollera hur information om antidoping sprids på fäktgymnasierna (NIU).
Rekommendera, och i vissa fall kräva, utbildningen ”Rena vinnare”.
• Tillhandahålla aktuella länkar till antidopinginformation på www.svenskfäktning.se
• Avråda från användandet av kosttillskott.
• Rekommendera föreningar och ledare att ta del av RF upplägg ”Antidopingsnack” och
”Vaccinera klubben mot doping ”. Genom dessa två program får utövare och ledare
mycket god information om antidopingfrågor samt att deltagandet fungerar som en
kontrollfunktion att förening och utövare ur ett ansvarsperspektiv tagit del av aktuell
antidopinginformation.

6. Handlingsplan
Handlingsplanen ska uppdateras i juni varje år inför den kommande säsongen.
Aktivitet
Krisplan

Ansvarig
GS

Deadline
191231

Resurser
Professionell tid

Resultat
Vi har förberett det som
går att förbereda.
SF stödjer enskilda med
den info de behöver
Svensk Fäktning följer
utvecklingen på
antidopingområdet
Aktiva får det stöd de
behöver så att
dopingbrott undviks

Se över info på
fencing.se
Delta i RF:s
antidopingkonfe
renser
Besvara frågor
och ge
upplysningar till
aktiva, föräldrar
och tränare
Alla aktiva i
landslagsgruppe
rna samt
landslagsorganis
ationen ska ha
genomgått
utbildningen
”Ren vinnare”.
Uppmuntra alla
tävlingsfäktare
och tränare att
genomgå
utbildningen
”Ren vinnare”
10 föreningar till
ska ”Vaccinera
klubben mot
doping”
Beställa
dopingtester
från RF för de
tävlingar där så
erfordras
Uppdatera
handlingsplan
mot doping

Antidoping
ansvarig
Antidoping
ansvarig

191130

Ideell tid

Löpande

Ideell tid

Antidoping
ansvarig

Löpande

Ideell tid

HPM

190831

Personalresurser

Garanterad kunskap om
dopinging
elitverksamheten

GS

190831

Kansliresurser

Ökad kunskap om
doping bland
tävlingsfäktare

KFU

200630

Ideell tid

Långsiktigt stärkt
antidopingarbete

Antidoping
ansvarig

F n 31 maj
varje år

Ideell tid

Reglerna för
dopingkontroller vid FIEtävlingar följs

Antidoping
ansvarig

Varje år 30
juni

Ideell tid

Svensk Fäktning har en
uppdaterad
handlingsplan för
dopingfrågor

