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NKK:s beredskapsplan mot doping. 

Vad händer om någon NKKmedlem bryter mot dopingbestämmelserna. I det här dokumentet beskrivs 
vilka följder det blir samt hur klubben ska agera om detta sker. Klubben ska kunna agera med 
utgångspunkt av denna beredskapsplan utan att några tveksamheter ska uppstå. 

Bestraffning 

Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, kan 
bestraffas enligt RF:s stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd (DoN) och som åklagare 
fungerar RF:s Dopingkommission (DopK). Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol, 
Riksidrottsnämnden (RIN). 
 
Straff på upp till fyra års avstängning kan utdömas vid första tillfället. Vid upprepad doping kan 
livstidsstraff utdömas. Avstängning avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde varken 
tävla, delta i idrottsuppvisning eller utöva ledaruppdrag. 
 
Mer finns att läsa i ”Idrottens Antidopingreglemente (IA)” som hittas på RF:s hemsida 
http://www.rf.se/ 
 
I NKK beredskapsplan finns det reglemente som reglerar hur NKK ska agera mot en medlem som 
brutet mot de dopingregler som gäller. För att utgöra en bestraffningsbar förseelse måste gärningen ha 
en anknytning till idrottslig verksamhet. 
 

Förseelser 

Bestraffningsbara förseelser enligt IA är: 
1. Förekomst av förbjuden substans 
2. Bruk eller försök till bruk av en förbjuden substans eller metod 
3. Vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopingkontroll 
4. Underlåtenhet att iaktta föreskrifter för vistelserapportering m.m. 
5. Försvårande av dopingkontrollprocess 
6. Innehav av förbjudna substanser och metoder 
7. Olovlig befattning med förbjudna substanser och metoder 
8. Medhjälp m.m. 

Bestraffningsorgan 

Bestraffningsärende enligt RF:s regler mot doping ska i första instans handläggas av 
Dopingnämnden (DoN). 
Om högre bestraffningsorgan stadgas i 11 § i IA. 
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Påföljder 

Avstängning under utredning 

Avstängning under utredning ska gälla deltagande i tävling och uppvisning samt utövande av 
uppdrag. Avstängningen omfattar alla idrotter. 

Tillrättavisning, böter och avstängning 

� Tillrättavisning , som är den lindrigaste påföljden, innebär ett skriftligt påtalande av det fel 
som begåtts samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande 
bestämmelser. 
 
NKK-medlem som får en tillrättavisning enligt denna punkt ska av klubben dessutom  
stängas av från tävlingsverksamheten under minst 1 till maximalt 3 månader från det datum 
som tillrättavisningen offentliggjordes. Simmaren får deltaga i den normala träningen i under 
straffets längd. 
Straffets längd beror på felets art och bestäms från fall till fall av NKK styrelse. 
Simmaren ska vid beslutillfället representera sig själv (om simmaren är under 18 år ska även 
simmarens målsman vara närvarande) och därigenom kunna framföra sina synpunkter. 
 

� Böter – högst 500.000 kr – får åläggas förening och IdrottsAB för brott de begår mot av 
Riksidrotts Styrelsen (RS) fastställda föreskrifter om vistelserapportering. Ådömda böter ska 
betalas till det Special Förbund (SF) inom vars verksamhetsområde förseelsen har begåtts och 
senast inom fyra veckor från dagen för beslutets meddelande. Böter ska användas för 
främjande av antidopingverksamheten inom detta SF. 
 
NKK-medlem som genom ovarsamhet orsakar klubben en ekonomisktutgift ska av styrelsen 
åläggas att ersätta klubben helt eller delvis för de utgifter som han/hon orsakat. Simmaren 
stängs normalt inte av från tävling/träning detta fallet om inte ett sådant beslut tas av 
styrelsen. Detta bedöms från fall till fall.  
 

� Avstängning, som endast får dömas ut mot enskild individ, innebär att den dömde inte får 
delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet, såsom träning, tävling, uppvisning eller 
att utöva uppdrag. Avstängning hindrar inte den dömde från att delta i antidopingverksamhet, 
rehabilitering och utbildning. 
På begäran av DopK kan från avstängning avseende en idrottsutövare på låg nivå undantas 
organiserad träning. 
Den som är avstängd för längre tid än fyra år får efter fyra år delta i idrottsverksamhet i en 
annan idrott än den i vilken förseelsen begåtts, men bara om verksamheten inte är på en nivå 
som kan kvalificera den avstängde att direkt eller indirekt delta i ett nationellt mästerskap eller 
en internationell tävling. 
 
NKK-medlem som avstängs för en förseelse till lägst ett och högst två år ska omedelbart 
betala tillbaka de eventuella ekonomiska bidrag, som utgått i förskott, för 
avstängningsperioden. Inga ersättningar, i någon form,  betalas  ut till den dömde. 
Medlemmen får fortsätta att vara medlem i klubben samt om han/hon så önskar återuppta sin 
karriär efter att straffet avverkats. 
 
Om den dömde döms till mer än fyra år så ska medlemmen dessutom omedelbart uteslutas ur 
och strykas ur medlemsregistret. Eventuellt erlagd medlems- och träningsavgift anses som 
förverkad och återbetalas inte av klubben. 
 
Ingen hänsyn kan tas till om det är en så kallad ”misstagsdoping” eftersom alla är skyldiga 
att veta vad man stoppar i sig i form av exempelvis olika kosttillskott. 


