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Datum 20190415

Gävle Red Devils vill att:




Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna
medel och metoder.

Handlingsplan
Förebyggande arbete:





Vi utser Pasi Kohonen som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsidan.
Dopingpolicyn och handlingsplan revideras årligen.

Utbildning:



RF:s kunskapstest på rf.se/vaccinera genomförs av de aktiva.
Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapstest om antidoping på
rf.se/vaccinera.
 Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva.

Akuta insatser:
Vid misstanke eller bekräftat dopningsfall
Vid misstanke om att någon i Gävle Red Devils använder alkohol eller läkemedel
på ett ohälsosamt sätt, eller brukar narkotika, dopingpreparat eller andra droger
ska den som misstänker något:
 Samla så mycket information som möjligt om det du har sett eller hört, om
möjligt identifiera den berörda.
 Informera styrelse och ledare.
Följande händer efter att fallet kommit till Gävle Red Devils styrelses
kännedom:
 Styrelsen samt berörda ledare samlar ytterligare fakta.
 Styrelsen kallar till möte. Vid mötet beslutas bland annat vilket stöd man
ska ge berörd person. Vem som ska ha kontakt med media och vad som
ska kommuniceras.
 Personen i fråga kontaktas. Om behov av vidare aktion är nödvändig,
erbjuds även vägar till stöd.
 Vi kommunicerar med RF, polis eller annan myndighet för råd om väg
framåt och lämnas över till polis vid misstanke om någon form av brott.

Press och media
Det är av yttersta vikt att klubben ger samstämmig och korrekt information till
media. Därav bör all information till press och media ske genom utsedd ansvarig
person, om inget annat beslutats i styrelsen.
Det är mycket viktigt att informationen som lämnas är korrekt. Observera att den
berörda aktive inte kan anses skyldig innan B-provet är analyserat och beslutet
officiellt.

