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Inledning
Svenska Biljardförbundet vill genom vårt antidopingprogram utbilda, förmedla och
implementera kunskap till alla våra medlemmar att vi verkar för en dopingfri idrott.
Alla som är medlemmar i en biljardförening ansluten till Svenska Biljardförbundet
omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och därmed antidopingreglementet.
Det är varje enskild idrottares ansvar att känna till och följa dopingreglerna.

Bakgrund
Svenska Biljardförbundet skall enligt RF:s stadgar 11 kap, 4§, ”arbeta aktivt för en
dopingfri verksamhet inom förbundet och våra medlemsföreningar samt upprätta
en plan för antidopingarbetet”.
Svensk Idrott har implementerat World Anti-Doping Code (WADC) i Idrottens
antidopingreglemente och RF:s stadgar. Att ha ett utarbetat program för att
motarbeta doping är till nytta för alla anknutna till Svenska Biljardförbundet.
Under WADC finns sju internationella standarder. Dopinglistan från World AntiDoping Agency (WADA) är den första. Övriga är; Testing and Investigation,
Therapeutic Use Exemptions, Laboratories, Protection of Privacy and Personal
Information, Code Compliance by Signatories och International Standard of
Education.
Alla idrottsutövare 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. Genom att
öka kunskapen hos våra spelare och ledare genom vårt antidopingprogam skapar vi
förutsättningar för att undvika förseelser mot dopingreglerna.

Organisation
Antidopingprogrammet är till för hela Svenska Biljardförbundet (SBF) och samtliga
medlemsföreningar. Det gäller även föreningarnas utövare, ledare och andra
personer involverade i förbundet.
Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för förbundets antidopingarbete inkluderat
SBF:s antidopingprogram. Ordföranden är den som är ansvarig för kontinuiteten i
antidopingprogrammet.
Åtgärder:
• Vi skall ständigt uppdatera och kontrollera att vi har korrekt information på
vår hemsida, www.biljardforbundet.se
• Vi skall årligen följa upp och vid behov komplettera vårt antidopingprogram.

Juridiska aspekter
Idrottens antidopingreglemente beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna,
vilken bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs. Den RF
fristående nationella antidopingorganisationen Antidoping Sverige fungerar som
åklagare och anmäler förseelser mot dopingreglerna till Dopingnämnden som är ett
särskilt bestraffningsorgan inom RF. Dopingnämndens beslut kan överklagas till
Riksidrottsnämnden (RIN) som är 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).
Vid internationella tävlingar gäller för landslagsmedlemmar att SBF kan komma att
kräva återbetalning av samtliga kostnader för landslagsmedlemmen om denne testas
positivt för doping.

Dopingkontroller
Syftet med dopingkontroller är att upptäcka, avskräcka och försvåra användandet av
dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås. Antidoping Sverige utför
dopingkontroller. Kontrollerna kan genomföras under tävling, träningssamlingar och
vid träning i hemmaföreningen.
Kontrollerna riktas till utövare på elitnivå, där ingår juniorer, damer och herrar.
Utövare på landslagsnivå prioriteras.
Prioriterade tävlingar på nationell nivå är SM. På internationell nivå prioriteras
tävlingar som arrangeras i Sverige och sanktioneras av SBF.
Svenska Biljardförbundet kan vid behov beställa dopingkontroller.
SBF rapporterar till Antidoping Sverige om läger, samlingar och tävlingsprogram.
SBF bistår Antidoping Sverige med nödvändig information för att underlätta
genomförandet av dopingkontroller i samband med tävlingar och läger.
Enligt 13 kap i RF:s stadgar är alla idrottsutövare skyldiga att vid anmodan genomgå
dopingkontroll. Hur en dopingkontroll går till är noggrant reglerat i föreskrifter och
för genomförande svarar särskilt utbildade och legitimerade dopingkontrollanter. Att
som aktiv vägra genomföra en dopingkontroll är att begå ett brott mot
dopingreglerna och innebär att den aktive kan dömas till långvarig avstängning.

Medicinsk dispens
Nationell/hög idrottsnivå
Medicinsk dispens skall sökas hos Antidoping Sveriges Dispenskommitté.
Dispensförfarandet gäller samtliga spelare som är uttagna till senior-, junior- eller
ungdomslandslag. Dispens ska sökas före behandling med dopingklassat
preparat/substans påbörjas eller planeras.
Vid internationella tävlingar skall dispens sökas hos det internationella förbundet.
Övriga idrottsutövare
Kan söka retroaktiv dispens.

Information och utbildning
En avgörande del inom antidoping är det preventiva arbete som sker i syfte att sprida
information och kunskap. SBF har ett ansvar att förmedla information om
dopingreglerna till föreningar och utövare. En prioriterad målgrupp för
kompetenshöjande insatser är föreningsledare, landslagsledare och
landslagsspelare/spelare som representerar Sverige internationellt.
SBF uppmuntrar föreningar att använda det webbaserade verktyget Vaccinera
klubben för att ta fram en handlingsplan med förebyggande åtgärder och en
beredskapsplan för att hantera akuta problem, vaccineraklubben.se
SBF uppmuntrar tränare/ledare att använda sig av materialet Antidopingsnack för
att prata doping med sina aktiva, vaccineraklubben.se/Antidopingsnack/
SBF uppmuntrar aktiva att genomföra e-utbildningen Ren Vinnare, renvinnare.se
SBF förmedlar främst information genom förbundets hemsida
www.biljarforbundet.se och i samband med utbildningar och träffar. I förbundets
egna sociala medier såsom Facebook sprids information om antidoping till följare.
Ibland via egna inlägg och ibland via delningar från bland annat Antidoping Sverige.
För mer information se http://www.antidoping.se
Utbildning av spelare som representerar Sverige internationellt och landslagsledare
• Spelare som representerar Sverige internationellt, både seniorer och juniorer,
ska känna till antidopingreglerna och det egna ansvaret. Samtliga spelare som
representerar Sverige internationellt skall genomföra den webbaserade
utbildningen Ren Vinnare.
• Landslagsledning ska ha kunskap om antidopingarbetet och kunna förmedla
nödvändig information och kunskaper till aktiva gällande intag av läkemedel
och kosttillskott, regler för dispenshantering samt hur de ska hantera en
dopingkontroll.

