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Indledning
I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) etableret fælles
nationale antidopingregler, der følger de internationale regler (World Anti-Doping Program).
De Nationale Antidopingregler (antidopingreglerne) gælder for alle specialforbund under DIF,
og alle personer der deltager i aktiviteter under et nationalt specialforbund i Danmark i form
af personens medlemskab, funktion som støttepersonel, eller deltagelse i enhver aktivitet
under et nationalt specialforbund under DIF.
Antidopingreglerne skal fremme idrættens integritet og bevare ”Idrættens ånd”. Antidopingreglerne er idrætsregler ligesom de regler for idrætskonkurrencer, der regulere de
betingelser, under hvilke idrætten udøves. Atleter og andre personer omkring idrætten accepterer disse regler som betingelse for deltagelse og er bundet af disse regler.
Danmarks Bowling Forbunds ”Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten” er en summarisk
gennemgang af antidopingreglerne samt enhver atlets og andre personers ansvar og pligter
jf. antidopingreglerne. Ved fortolkning af forbundets ”Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten” henvises der til antidopingreglerne, ADD’s og WADA’s hjemmeside. Se nedenfor
afsnit 4.3 om fortolkning og kapitel 5 vedrørende henvisninger til lovgivning og supplerende
litteratur.
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1.

Antidopingreglernes betydning i Danmarks Bowling Forbund
1.1

Personer omfattet af antidopingreglerne




1.2

Atleters og øvrige personers ansvar jf. antidopingreglerne




2.

Jf. antidopingreglernes artikel 1.2.4, har atleter med licens i forbundet
ansvar for:
At have kendskab til og overholde antidopingreglerne.
At stille sig til rådighed for prøvetagning.
At være ansvarlig i antidopingsammenhæng for, hvad de indtager
og anvender.
At oplyse lægefagligt personale om deres forpligtelser til ikke at anvende forbudte stoffer og forbudte metoder og at være ansvarlig for
at sikre, at ingen medicinsk behandling, som de modtager, overtræder antidopingreglerne.
Jf. antidopingreglernes artikel 1.2.5, har atleters støttepersonale og ansatte i forbundets organisation ansvar for:
At have kendskab til og overholde antidopingreglerne.
At samarbejde omkring testning af atleter.
At påvirke atleters værdier og adfærd med henblik på at skabe en
holdning mod doping.

Forbud mod doping
2.1

Overtrædelse af antidopingreglerne


3

Enhver atlet eller person, der er medlem af Danmarks Bowling Forbund,
jf. forbundets love §§ 4 og 5, og personer tilknyttet forbundet som støttepersonale og/eller ansatte i forbundets organisation er omfattet
antidopingreglerne artikel 1.2.
De grupper af personer nævnt ovenfor, herunder mindreårige, forventes
at acceptere, underkaste sig og overholde antidopingreglerne ved deres
deltagelse i sportslige aktiviteter udbudt af forbundet, eller af andre organisationer hvorunder forbundet er tilknyttet.

Ved doping forstås:
Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en prøve fra en atlet, jf. antidopingreglerne artikel 2, punkt
2.1.
En atlets anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof
eller en forbudt metode, jf. antidopingreglerne artikel 2.2.
Ved en atlets unddragelse, nægtelse eller undladelse af at medvirke
til prøvetagning, jf. antidopingreglerne artikel 2.3.
Whereabouts-overtrædelser jf. antidopingreglerne artikel 2.4.
Snyd eller forsøg på snyd med alle dele af dopingkontrollen, antidopingreglerne artikel 2.5.

-

-

-

3.

World Anti-Doping Agency’s (WADA) dopingliste
3.1

Inkorporering af dopinglisten




3.2



Enhver atlet, som har brug for at anvende et forbudt stof eller en forbudt
metode af behandlingsmæssige årsager, kan ansøge om dispensation for
behandlingsmæssig anvendelse (TUE) hos ADD, jf. antidopingreglerne
artikel 4.4.
Der henvises til antidopingreglerne artikel 4.4 for nærmere beskrivelse af
betingelserne for ansøgningsfrister og betingelser for opnåelse af dispensation.

Behandling af sager om doping
4.1

Antidopingreglerne om behandling af sager om doping
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ADD og de danske idrætsorganisationer, følger til enhver tid WADA’s dopingliste, jf. antidopingreglerne artikel 4.1.
WADA’s liste over forbudte stoffer og metoder revideres en gang årligt.
Listen er inddelt i tre kategorier:
Stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence).
Stoffer og metoder forbudt i konkurrence.
Stoffer forbudt i visse sportsgrene.

Dispensation for behandlingsmæssig anvendelse


4.

Besiddelse af et forbudt stof eller en forbudt metode, jf. antidopingreglerne artikel 2.6.
Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel med ethvert forbudt stof
eller forbudt metode, jf. antidopingreglerne artikel 2.7.
Administration eller forsøg på administration af et forbudt stof eller
en forbudt metode til en atlet under konkurrence eller administration
eller forsøg på administration af et forbudt stof eller en forbudt metode uden for konkurrence, til en atlet uden for konkurrence, jf.
antidopingreglerne artikel 2.8.
Medvirken til at assistere med, opmuntre til, hjælpe med, tilskynde
til, konspirere mod, dække over eller enhver form for forsætlig medvirken, jf. antidopingreglerne artikel 2.9.
Forbudt tilknytning mellem en professionel eller idrætsrelateret kapacitet mellem en atlets støtteperson eller anden person, som er
underlagt antidopingreglerne, jf. antidopingreglerne artikel 2.10.

Antidopingreglerne i deres helhed er gældende for forbundet. Der henvises til reglernes bestemmelser om behandling af sager om doping: Artikel
3, artikel 5 til 15 samt artikel 17.

4.2

Forbundets forpligtelser






4.3

Fortolkning af forbundets vejledning om forbud mod doping i bowlingsporten


5.

Forbundet og dets medlemmer skal overholde antidopingreglerne i medfør af medlemskabet af DIF og forpligtelser i henhold til DIF’s love, jf.
antidopingreglernes artikel 16. DIF og ADD kan anvende antidopingreglerne direkte over for atleter eller andre personer under forbundets
jurisdiktion.
Forbundet skal sikre, at alle atleter og enhver atlets støtteperson, der
deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i en konkurrence eller aktivitet, som er
godkendt eller organiseret af forbundet eller en af dets medlemsforeninger, accepterer at være bundet af antidopingreglerne, DIF og ADD’s
bemyndigelse til resultathåndtering i overensstemmelse med kodekset
som forudsætning for en sådan deltagelse.
Forbundet skal rapportere oplysninger, der antyder eller relaterer til en
overtrædelse af antidopingreglerne til ADD og deres internationale specialforbund
og
samarbejde
med
undersøgelser
udført
af
antidopingorganisationer med bemyndigelse til at udføre efterforskningen, herunder DIF og ADD.

Ved en hvilken som helst fortolkning af forbundets ”Adfærdskodeks om
doping i bowlingsporten” henvises der til antidopingreglerne, der til enhver tid har forrang for forbundets adfærdskodeks.

Lovgivning og supplerende materiale
5.1

Lovgivning om doping


5.2

”Lov om fremme af integritet i idrætten” §§ 1 til 9b. Loven findes på
www.retsinfo.dk.

Fælles nationale dopingregler og WADA’s dopingliste



Antidopingreglerne findes både på ADD og DIF’s hjemmeside (www.antidoping.dk – www.DIF.dk).
Dopinglisten finde på WADA’s hjemmeside (www.wada-ama.org) og på
ADD’s hjemmeside (www.antidpoing.dk) under ”medicin”.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 22.10.2016
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