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Vi 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 
Så här gör vi för att förebygga doping i Jönåkers GK: 

 

Förebyggande 

• Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs. 
På Jönåkers GK är antidopingansvarig den pro på klubben som ansvarar för elit och 
juniorgrupperna. 

• Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan under våra ordinarie 
träningstillfällen.. 

• Klubbens ledare/tränare för junior-elit grupperna genomför RF:s kunskapstest om 
antidoping på rf.se/vaccinera. 

• Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder RF:s handledning 
”Antidopingsnack”.  

• Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll – dina rättigheter och 
skyldigheter” till klubbens tränare och ledare. 

• Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra RF:s kunskapstest på rf.se/vaccinera. 
• Vi informerar klubbens medlemmar och medarbetare om antidopingplanen via hemsida 

och mail. 
• Vi informerar om klubbens antidopingplan för kommun, sponsorer och andra 

samarbetspartners.  
• Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från 

lathunden som finns att ladda hem på rf.se/vaccinera.  
• Vi sprider antidopingbudskapet genom att sätta upp information i våra lokaler. 

Akut 
• Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle 

inträffa. 
• Om kännedom om dopingfall skulle ske skall detta informeras till Jönåker GK´s klubbchef. 

Direktkontakt tas med personen i fråga och Svenska Golfförbundet kontaktas för hjälp med 
vidare handläggning. 



• Följ ärendet och dess utveckling. Gör inga egna bestraffningar eller påföljder. Vid avstängning 
lägger klubben in avstängning i GIT (Golfens IT-system) 

• Vid kontakt med media görs detta av klubbens ordförande med klubbens klubbchef som 
ställföreträdare för kontakt med media, medlemmar och sponsorer. 
 

 

 

 

 


