1
2003-10-18

Reviderat 2011-12-20, kompletterat 2012-07-23

Antidopingprogram för Svenska Isseglarförbundet
Senaste nytt !
Ingen dispens för behandling av säsongsbunden allergi
Dopingkommissionens dispenskommité har beslutat att från och med 1 juli 2012 inte längre bevilja dispens för intramuskulär injektion med metylprednisolon
(Depo-Medrol) mot säsongsbunden allergi (pollenallergi/hösnuva/rinokonjunktivit/allergisk rinit). Denna behandling anses inte vara "lege artis". Istället hänvisas
till de behandlingsrekommendationer som publicerades i Läkartidningen 2012-03-20/nr 12 och till vad som står om allergisk rinit i Läkemedelsboken 2011-2012,
sidan 756.

Bakgrund
Doping finns beskrivet i historien redan för 5000 år sedan i Kina. Det var med ”Ma
Huang”, en substans som kom från växten efedra. Den stimulerade cirkulationen och
lindrade hosta, idag går den substansen under namnet efedrin och fortfarande
aktuellt. Inkafolket tuggade på kokablad mot trötthet. I det gamla Grekland användes
droger baserade på svampgifter för att öka prestationsförmågan. Även hästar har
dopats eller konkurrenternas hästar sövts. Många av oss får den Danske cyklisten i
Rom 1960, Knut Enemark Jensen och Ben Johnson i Seoul 1988 på näthinnan när vi
hör talas om doping.
1990 anslöt sig Sverige till Europarådets konvention mot doping. Dopingkonvention
ålägger staten att bl a avkräva idrotten ett aktivt antidopingarbete som villkor för
bidrag
1992 fick Sverige en lag som förbjuder vissa dopingpreparat (anabola steroider,
testosteron, tillväxthormon).
1979 infördes förbud mot doping i samband med idrottsutövning. RFs stadgar (13
kap §1).
Med doping avses användning av medel och metoder som förbjudits av WADA
(World Anti-Doping Agency) eller Internationella Olympiska Kommitten eller av
vederbörande internationellt specialidrottsförbund. Enligt stadgarna (Kap 11 §4.5)
åligger det respektive Specialidrottsförbund att aktivt verka för en dopingfri
verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för
antidopingarbetet.
WADA har tagit fram ett dokument WADA-koden som samordnar arbetet för en
drogfri idrott i samtliga länder och idrotter. WADA-koden antogs av RF-stämman i
maj 2003 och av IOK i juli 2003.
Svenska Isseglarförbundets antidopingprogram antogs av årsstämman 18 oktober
2003.
Syfte
Detta program är tänkt att utgöra ett stöd för Svenska Isseglarförbundet och dess
föreningars aktiva arbete mot doping. Det skall bidra till att sprida kunskap, påverka
attityder och utveckla former för medverkan i RFs dopingkontrollverksamhet. Vårt
program skall ses som en väckarklocka för våra seglare, ge upplysning som
förhindrar att någon på grund av okunskap åker fast för användning av förskriven
medicin eller annat dopingklassat ämne. Informationen skall vara lättillgänglig och ge
vägledning om hur man kan söka ytterligare kunskap.
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Programmet skall också vara en vägledning för RF`s antidopingarbete. Att ge
kunskap om vårt synsätt och lite om vår sport och den flexibilitet som krävs för att
utöva den.
Nulägesanalys
Allmänt
Svenska Isseglarförbundet grundades 1906. Till förbundet ansluts idrottsföreningar
som utövar isseglingsidrott (skridskosegling och isjaktsegling). Inom skridskosegling
seglar man främst kitevinge och draksegel. Inom isjaktssegling är DN-isjakt den
största tävlingsklassen. Andra populära klasser är XV-klassen, Klass 3 och
ungdomsklassen Ice Optimist. Tävlingsverksamhet med draksegel har utövats i mer
än 100 år och med DN isjakt och XV jakten ca 75 år. Kitvinge, Klass 3 isjakt och Ice
Optimist är betydligt yngre.
Issegling som tävlingsport förekommer i ca 20 europeiska länder samt i USA och
Canada.
Vi ser issegling som en lågprioriterad sport vad gäller doping. Vi känner inte till att
doping förekommit inom issegling någon gång vare sig nationellt eller internationellt
Det skulle dock kanske kunna vara fördel med att dopa sig vid de snabba starterna
vid isjaktssegling. Ser man på isseglare världen över, så är de entusiaster som
seglar, de flesta aktiva känner varandra, det är lite av en storfamilj med ett brinnande
intresse för issegling och det blir en livslång kamratskap. Vid tävlingar möts man på
isen och gör upp om äran, och träffas på kvällen för trevlig samvaro.
Doping bör därför inte vara ett omfattande problem, men vi ser positivt på att kunna
öka medvetenheten om doping och vara med i vad som gäller i idrottsvärlden nu.
Detta har blivit särskilt viktigt i och med den internationella ungdomssatsning som
Isseglarförbundet drog igång 2001.
Typ av tänkbar doping
Starten i vår sport har enorm betydelse. Anabola steroider och stimulantia kan vara
användbara prestationshöjande medel för ökad startsnabbhet. Starten kan liknas vid
explosiviteten i ett 100 meters sprinterlopp.
Anabola steroider skulle kunna användas i uppbyggnadsfasen under hösten,
seglingarna kan oftast starta i december och pågår till och med mars. Under
seglingarna skulle medel som motverkar trötthet och som ökar
koncentrationsförmågan kunna användas.
Kunskapsläge och attityder
Seglarna är positiva till dopingkontroller. Vi måste dock öka kunskapen bland
seglarna om dopinglistan, användandet av föreskrivna mediciner ev kosttillskott,
rättigheter och skyldigheter mm. Vi ser det som klokt att satta varningsflagg for
kosttillskott och okända kinesiska ortpreparat, detta efter den senaste tidens
upptäckter av otillåtna tillsatser av lakemedel och gifter i dessa. Det visar sig att våra
seglare är tämligen ovetande om vad som kan vara doping. Vi får inte riskera att
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någon åker dit som dopad, på preparat som hostmedicin eller annan föreskriven
medicin som seglaren är ovetandes om att den är doping klassad. Eller kanske
använder medicin som det går att söka dispens för.
Det har förekommit att en del öl har konsumerats om seglarna får vänta på vind för
att kunna ställa upp på startlinjen. Vi har diskuterat sådana händelser och det är
självklart att tävlingsledaren för regattan av säkerhetsskäl skall kunna stänga av
alkoholpåverkade seglare från deltagande. Det är särskilt viktigt nu när vi har
ungdomsseglare med oss sa att de blir fostrade in i en ren sport.
Isseglarförbundets antidopingarbete
I samband med förbundets ungdomssatsning började vi tänka på hur viktigt det är
med en ren sport. Vi har haft god hjälp av RF`s informationsmaterial Rena vinnare
och annat material från antidopinggruppen. Behovet av ett antidopingprogram har
diskuterats i förbundsstyrelsen sen hösten 2002 och ett av RF godkänt
antidopingprogram antogs av årsmötet den 20 oktober 2003.
Information om antidopingprogrammet sprids via Isseglarförbundets tidning ISJournalen och publiceras på Isseglarförbundets hemsida www.issegling.se.
Informationen får därigenom även internationell spridning till Europeiska och Nord
Amerikanska isseglare.
Dopingkontroller.
Inom issegling anser vi oss inte behöva beställa extraprover, förutom de prover som
RF beslutar att ta. Issegling har varit och är något av en gentlemannasport. Seglarna
världen över känner varandra som en stor familj, dock sällan som en kärnfamilj, men
som far till son, svärson och broder. Det är först nu när ungdomsjakterna
introduceras som vi ser trenden att fler flickor och kvinnor kommer med.
Dopingkontroller bland isseglare har aldrig tidigare förekommit.
Ett praktiskt problem för genomförandet av dopingkontroller vid issegling är att
tävlingarna med kort varsel kan flyttas till annan plats beroende på isförhållandena.
Vi kan tillhandahålla regattakalender och tillgång till telefonsvarare som upplyser om
var aktuell tävling genomförs.
Fördelning mellan tävlingskontroller och träningskontroller bör ligga på tonvikt
tävlingskontroller. Datum för de tre stora tävlingarna varierar från år till år, beroende
på vilket land som arrangerar EM och VM. Vanligtvis genomförs EM/VM under
perioden v 6 – 12.
Prioritering av idrottsutövare:
Vi börjar med att införa dopingkontroller för DN klassen - vår i särklass största
tävlingsklass. Ytterligare klasser får tillkomma senare allteftersom programmet
revideras. Seglare som omfattas av kontrollprogrammet är
• DN seglare uttagna till landslaget
När bör kontrollerna ske?
Vid tävlingar med SM, EM och VM status. Alla deltagare kan bli uttagna till
dopingkontroller. Datum för SM och ev reservhelg framgår av regattakalendern som
fastställs av årsmötet.
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Datum och arrangörsland för EM bestäms ca 1 år i förväg. Kan flyttas med kort varsel
till annat land. VM seglas vartannat år i Europa och vartannat år i USA, datum och
primär seglingsplats bestäms ca 1 år i förväg. Kan flyttas till annat land.
System för kontinuerlig information till RF.
• Tävlingskalendern för DN klassen skickas till RF`s antidoping grupp så snart
den föreligger (nov).
• Förbundets telefonsvarare och hemsida ger RF upplysning om typ av tävling,
kontaktuppgifter till arrangören samt plats för tävlingsplats.
Juridiska aspekter
Handläggning av dopingärenden
Det är viktigt att vi behandlar varje dopingärende som ”rent”, tills motsatsen är
bevisad. Det är förbundsordföranden som ansvarar för ärendet och även sköter
handläggningen.
Idrottens Dopingreglemente beskriver vad som är brott mot dopingreglerna, vilken
bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs. Svenska
bestraffningsärenden hanteras sedan 1 juli 2007 av en särskild dopingnämnd (DoN).

Information och utbildning.
RF har en stödjande roll centralt mot SF. På samma sätt har SF en stödjande roll
lokalt gentemot idrottsföreningarna. SISU Idrottsutbildarna kan hjälpa till genom att tillhandahålla
utbildning både centralt och lokalt.

Alla föreningar och aktiva isseglare skall vara medvetna om att Svenska
Isseglarförbundet har ett antidopingprogram och att alla idrottare är skyldiga att känna till
dopingreglerna.
På www.rf.se/vaccinera som är webbsajten för Vaccinera klubben mot doping kan man ladda ner
”Antidopingsnack” - en särskild handledning med upplägg för tränare att använda när man pratar
doping med sina idrottare.

Mål för isseglarförbundets antidopingarbete
Att issegling skall förbli en ren sport.
Att våra ungdomsisseglare skall fostras in i en ren sport.
Att antidoping skall finnas med i våra stadgar.
Att kontrollanter skall vara välkomna vid våra evenemang.
Att seglarna alltid skall vara uppmärksamma när de tar såväl receptfria som
receptbelagda mediciner, att det kan ge utslag i en dopingkontroll.
Att veta var man skall vända sig med frågeställningar då man har behov av medicin.
Att ha kännedom om Dopingklassade läkemedel - Idrottens Röda lista.
Att ha kännedom om WADA:s Dopinglista
Att veta när man behöver söka dispens för ordinerat läkemedel, samt att veta hur
man söker dispens.
Att information skall vara lättillgänglig och uppdaterad i antidopingprogrammet
Att kunna söka information på www.rf.se under antidoping.
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Hur når vi ut?
Förbundstidningen IS-Journalen skall ha information om vårt antidopingprogram.
På Svenska Isseglarförbundets hemsida www.sisf.se , skall aktuell information och
länkar till RF’s antidopinginfo finnas.
Information ges vid årsmöten på förbunds och klubbnivå. Om klubbar har önskemål
om att någon skall komma ut och informera, skall det kunna ordnas.
Upplever vi att vi inte själva klarar av seglarnas frågeställningar och
informationsbehov, känner vi att RF`s antidopinggrupp kan komma in med stöd och
vägledning.
Antidoping skall finnas med i vårt utbildningsmateriel till unga isseglare.
Information om vårt program skall finnas i IDNIYRA ( International DN Ice Yacht
Racing Association) olika publikationer och hemsidor.
Internationellt
Isseglare i övriga Europa USA och Canada känner vi som personer som lever sunt
och ser issegling som en sport för att komma ut och förenas i ett intresse. Det finns
inga åtråvärda prispengar som gör det intressant att använda otillåtna medel.
Kontroller har aldrig förekommit vid internationella tävlingar.
Isjaktsegling i DN-klassen organiseras internationellt av IDNIYRA (International DN
Ice Yacht Racing Association) och består av två delar
• IDNIYRA-North America .
• IDNIYRA-Europe med en nationssekreterare från varje isseglande europeiskt
land.
Vi har goda möjligheter att driva antidopingfrågorna via vår representation i IDNIYRA
Europa.
Organisatoriskt
Antidopingfrågorna på förbundsnivå handhas av styrelsen. Ordföranden ansvarar för
kontakterna med RF och för intern koordinering av antidopingfrågor.
Handlingsplan
Underhandskontakter med RFs antidopinggrupp om programmets innehåll och
utformning
Information till styrelsen och beslut om ev ändringar och uppdateringar av
programmet
Information till föreningarna via mail och info på hemsidan
Information om antidopingprogrammet i tidningen IS-Journalen
Stockholm 20 december 2011
Svenska Isseglarförbundet
Styrelsen

