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Kapitel 36 Antidopningsregler
Antidopningsregler se WA Bok 6.
Vid frågor rörande doping kontakta SBF:s dopingansvarig, (sbf@bagskytte.se)
Svenska Bågskytteförbundet följer Riksidrottsförbundets riktlinjer och hänvisar därför till deras webbplats, www.rf.se för
ytterligare information.
OBS! Inom dopningsområdet sker ofta förändringar. För aktuell information se RF:s antidopingsidor.
RF:s antidopingsidor: https://www.antidoping.se/
Vi vill härmed en gång för alla slå fast att det alltid är den enskilde aktive idrottaren, i vårt fall bågskytten, som är ansvarig.
För vad denne stoppar i sig respektive att rätt dispenser är sökta och godkända innan tävlande och träning. Det är aldrig
tränaren eller annan person.
Vi vill också betona risken för att inta kosttillskott då de ofta tillverkas på samma ställe som är dopingklassade medel varför
misstag kan ske och ett dopingfall kan uppkomma. Alla normalt matintag ät fullt tillräckligt, kosttillskott behövs inte, och att
vatten är en mycket billig och bra ersättare för sportdryck.
Tänk på att vissa substanser är specifikt förbjudna för bla Bågskytte exempelvis alkohol och betablockerare.
När det gäller internationellt tävlande så bör ni också besöka World Archery (WA), www.worldarchery.org.

36.1

Dispenser
Se www.rf.se/Antidoping/Dispens

36.1.1

Retroaktiv dispens
Indelningen i idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå respektive övrig idrottsutövare inom
dispensreglerna innebär att idrottare på övrig idrottsnivå ansöker om en retroaktiv dispens efter
begäran från Dopingkommissionen för bruk av dopingklassad substans/metod. Sådan begäran kommer
normalt när idrottsutövaren får besked om att förbjudna substanser hittats i dopingprovet.
Övrig idrottsutövare får alltså möjlighet att ansöka om dispens i efterhand medan idrottsutövare på
nationell/hög tävlingsnivå alltid måste ansöka om dispens i förväg.
Om det är aktuellt för dig att delta internationell tävling bör du kontrollera om tävlingen finns med på
det berörda internationella specialidrottsförbundets (ISF) lista över tävlingar som omfattas av deras
dispensregler. I så fall måste du i god tid ansöka om dispens direkt till dem.
Annars gäller den svenska dispenshanteringen även internationellt. Uppgifter om vilka tävlingar som
omfattas av IFS:s regler finns normalt specialidrottsförbund (SF).
Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå ska alltid ansöka om dispens i förväg vid bruk av alla
dopingklassade läkemedel/metoder.
Inom bågskytte gäller följande definition av nationell/hög tävlingsnivå respektive övrig idrottsutövare:
Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå:
Skytt som är uttagen till senior-, junior-, ungdomslandslag.
Övrig idrottsutövare:
Övriga skyttar som inte finns med i ovan angivna sammanhang.

36.1.2

Internationell dispens
Alla som ska tävla utomlands oavsett landslags eller motionärnivå på en World Archerytävling, även för
de mediciner som anses vara av enklare verkningsgrad, kräver
dispensansökan. Ta kontakt med SBF-dopingansvarig
Ni kan läsa mer om internationell dispens på World Archerys hemsida.
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