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Bakgrund 

Svenska cricketförbundet ska enligt RF:s stadgar 11 kap 4§ ”arbeta aktivt för en dopingfri verksamhet 

inom förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet”. 

Svensk idrott har implementerat World Anti-Doping Code (WADAC) i Idrottens Dopingreglemente. 

Under WADC finns ett antal standarder som i Sverige motsvaras av föreskrifterna för dopingkontroll, 

vistelserapportering, dispenser, dopinglistan, handläggning av dopingärenden samt behandling av 

personuppgifter. Svenska cricketförbundet är medlem av International Cricket Council (ICC) som i sin 

tur är undertecknare av World Anti-doping Agency (WADA). Därför överensstämmer ICC:s Anti-

Doping Code [1] med WADAC som säkerställer att cricket spelar sin roll i den globala kampen mot 

doping i idrott.  

Detta antidopingprogram syftar till att beskydda och bevara idrottens grundläggande värden så som: 

 Fair play och ärlighet 

 En god hälsa 

 Förträfflighet i utövande 

 Karaktär och utveckling 

 Glädje 

 Lagkänsla 

 Hängivenhet och engagemang 

 Respekt för lagar och regler 

 Respekt för sig själv och andra idrottare 

 Mod 

 Gemenskap och solidaritet 

Doping utgör i grunden ett hot mot idrottens grundläggande värden. 

 

Organisation 

Detta antidopingprogram gäller hela Svenska cricketförbundet och samtliga medlemsföreningar. Det 

gäller även föreningarnas utövare, ledare och andra personer som är involverade inom svensk cricket. 

Det yttersta ansvaret för antidopingprogrammet ligger på förbundsstyrelsen. Däremot är 

generalsekreteraren kontaktperson för antidoping och ansvarar för kontinuiteten i den interna 

koordineringen. Generalsekreteraren ska delta i RFs utbildningsprogram i antidopingfrågor samt vara 

väl informerad om dopinginformation via RFs nyhetsbrev. Antidopingprogrammet ska ses över 

vartannat år.  

Genom att Svenska Cricketförbundet är medlem av ICC underkastar sig det nationella förbundet och 

till dem tillhörande föreningar samt aktiva, det internationella antidopingarbetet som regleras i ICC 

Anti-Doping Code.  

 

Juridiska aspekter 

Antidopingreglementet inom idrotten beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna samt vilken 

bevisföring som krävs, vilka påföljderna blir och hur dopingärenden handläggs. 



 

 

Dopingkommissionen fungerar som åklagare och anmäler brott mot dopingreglerna. 

Dopingnämnden tar emot dopingkommissionens anmälningar och fungerar som bestraffningsorgan. 

Riksidrottsnämnden (RIN) är högsta organ att pröva idrottens antidopingreglemente nationellt. 

Dopingnämndens beslut kan överklagas hit. 

Court of Arbitration of Sport (CAS) är det internationellt högsta organet vilken prövar 

dopingärenden. Beslut från RIN kan därför överklagas hit. 

 

Dopingskontroller 

Syftet med dopingkontrollverksamheten är att upptäcka, avskräcka och försvåra användande av 

förbjudna substanser och metoder. 

Dopingkommissionen utför dopingkontroller och aktiva inom såväl klubb som landslag kan komma att 

omfattas. Dopingkontrollerna kan komma att ske i samband med tävling, i samband med träning eller 

på fritiden. Dopingkontrollerna bör ske under både tävlingssäsong och försäsong, med fokus på 

försäsong då det mesta av uppbyggnad sker och där dopning kan antas ha störst effekt. 

Basen i kontrollverksamheten består av den ordinarie stickprovskontrollen. Förbundet kan vid behov 

beställa ytterligare kontroller, som bekostas av förbundet. Behovet av extra kontroller anses dock i 

dagsläget litet. 

Förbundet ska underlätta dopingkontrollverksamheten genom att underrätta dopingkommissionen om 

förbundets tränings- och tävlingsverksamhet samt bistå med kontaktuppgifter till aktiva inom 

prioriterade målgrupper. 

Även internationella förbundet (ICC) kan utföra kontroller av spelare som deltar i tävlingsverksamhet 

arrangerade av ICC. Kontroller kan ske i from av urinprov och/eller blodprov i samband med tävling 

(in-competition) och/eller utanför tävling (out-of-competition). 

Prioriterade målgrupper för dopingkontroller 
Svenska Cricketförbundet ser följande grupper som prioriterade för dopingkontrollverksamheten: 

 Landslagsaktiva seniorer 

 Spelare i Svenska A-laget 

 Landslagsaktiva juniorer 

 Aktiva som tidigare avtjänat straff för dopingföreteelser 

Förbjudna substanser och dopingmetoder 
Förbjudna substanser och dopingmetoder finns listade [2]   

 

Information och utbildning 

Svenska Cricketförbundet har ett ansvar att förmedla information om dopingreglerna till sina 

föreningar och idrottsutövare. RF har en stödjande roll centralt mot Svenska Cricketförbundet, på 

samma sätt som DF har en stödjande roll regionalt och lokalt mot SDF och idrottsföreningar. SISU 

Idrottsutbildarna är en naturlig resurs vid utbildning både centralt och lokalt.  

Svenska Cricketförbundet bedömer att kunskapsnivån och attityder till doping och dopingregler är låg. 

Då förbundet fortfarande räknas som en ny medlem inom RF tar det naturligtvis tid att utbilda 



 

 

föreningar och utövare i allt som medlemskapet har medfört. Vår bedömning är att ledare och utövare 

på föreningsnivå är en prioriterad målgrupp för kunskapshöjande insatser.  

Svenska Cricketförbundet rekommenderar utbildningar via SISU Idrottsutbildarna och RFs program. 

Vi rekommenderar starkt våra föreningar och ledare att ta del av RFs upplägg ”Ren vinnare” 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.  

Följande informationskanaler som används för att sprida kunskap om antidopingarbetet: 

 Svenska Cricketförbundets hemsida, där aktuell information och dokumentation gällande 

antidoping finns: www.swedishcricket.org 

 Svensk Antidopingshemsida med aktuell information: https://www.rf.se/Antidoping/ 

 Internationella Cricketförbundets hemsida med aktuell information om antidoping: 

www.icc-cricket.com/about/integrity/anti-doping/code  

 I samband med uttagning till landslaget och Svenska A-laget ska de utvalda kandidaterna 

läsa och signera den antidopingförsäkran som finns under [3] 

 Antidopingnytt från Svensk Antidoping: 

https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/Nyheter/ 

 Röd-Gröna listan: http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/rod-gronalistan/  

 WADAS lista över förbjudna preparat: 

http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/wadasdopinglista/  

 Webbaserad utbildning: Ren vinnare. http://www.rf.se/Antidoping/Renvinnare  

 Webbaserat utbildningsupplägg för föreningar: Vaccinera Klubben. www.rf.se/vaccinera  

 Handledningen för ledare/tränare: Antidopingsnack. www.rf.se/vaccinera/laddahem 

 

Handlingsplan 

Svenska Cricketförbundet har som mål att alla ledare och utövare har mycket goda kunskaper om 

antidopingfrågor samt kunskap om var ny information kan hämtas. 

Följande är Svenska Cricketförbundets handlingsplan: 

Handling Ansvarig 

Information om ”vaccinera klubben” och ”ren vinnare” ska årligen delges 

till samtliga medlemsföreningar. 

Kanslipersonal 

Information och påminnelser om Svenska Cricketförbundets 

antidopingprogram ska årligen spridas via hemsida, sociala medier och 

nyhetsbrev till föreningarna. 

Kanslipersonal 

Regelbunden uppdatering av hemsidan med information om antidoping på 

www.swedishcricket.org för både föreningar och enskilda utövare: 

Kanslipersonal 

 

Vid kallelse till landslagssamlingar förordas alla spelare som inte genomfört 

utbildningen att genomföra webbutbildningen ”ren vinnare”. 

Landslagskommitté 

Att samtliga medlemsföreningar genomgått utbildningsuppläggen ”ren 

vinnare” och ”vaccinera klubben” fram till december 2020.   

Styrelsen 
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Dopingkontroller 

Vid dopingkontroller ansvarar generalsekreterare för följande:  

 Meddela RFs antidopingavdelning när vi får veta att en av våra svenska cricketutövare har 

valts ut för dopingkontroll av det internationella cricketförbundet, ICC. 

 Meddela antidopingavdelningen när idrottsutövare eller lag inte längre uppfyller kriterierna 

för att ingå i kontrollpoolen. Idrottsutövares rapporteringsskyldighet kvarstår till dess 

Dopingkommissionen beslutat att denne inte längre kvarstår i poolen, eller till dess utövaren 

drar sig tillbaka från tävlingsidrott och meddelar detta skriftligen på särskild blankett.  

 Sända in kontaktuppgifter till RF gällande idrottsutövare eller lag som förs in i den svenska 

dopingkontrollpoolen. Dopingkommissionen beslutar efter samråd med SF om vilka 

idrottsutövare eller lag som ska ingå i den svenska kontrollpoolen. Alla förändringar, lag 

eller utövare som ska tas bort eller läggas till poolen, ska skickas till antidoping@rf.se på 

fastställda Excel-filer där förändringarna tydligt ska markeras.  

 Meddela RF:s antidopingavdelning om idrottsutövare återvänder till tävlande efter att ha 

dragit sig tillbaka från tävlingsidrott och tidigare avförts från poolen.  

Vistelserapportering, information till dopingkommissionen 

Rapportera om alla planerade träningsläger och samlingar för alla landslag, även för junior och 

ungdom. När datum och plats för läger/samling bestäms, ska det sändas in till rapport@rf.se. 

Slutgiltig rapport ska innehålla tillräckligt med uppgifter för genomförande av oannonserad 

dopingkontroll (adress, program, klockslag för träning, deltagare). 

Ansvarig: Landslagsledningen. 
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