
                                                   

 
 

* I Sverige finns en särskild dopningslag som gäller alla personer som vistas i landet. Dopningslagen gäller endast anabola steroider, 
testosteron och tillväxthormon. 
https://www.klatterforbundet.se/app/uploads/2021/06/Klatterforbundets-alkohol-och-drogpolicy.pdf  
https://iof4.idrottonline.se/globalassets/riksidrottsforbundet/gamla-rf.se/dokument/alkohol-och-tobak/andt-policy_2014.pdf  

 

 

 

Svenska Klätterförbundets policy för alkohol, narkotika, doping och 
tobak 
Avsändare: Förbundsstyrelsen 

Bakgrund 

I oktober 2014 publicerade Riksidrottsförbundet (RF) en idrottsövergripande policy för alkohol, 
narkotika, doping och tobak (ANDT). Klätterförbundet är en del av idrottsrörelsen och RF. Därmed 
gäller ANDT-policyn för oss, om inte förbundsmötet beslutar på annat sätt. Sedan förbundsmötet 
2012 finns också vår egen policy för alkohol, narkotika, doping och tobak. Den finns att läsa här. 

I RFs policydokument finns fyra ställningstaganden (se nedan) och vägledning inom varje område. 
Dokumentet i sin helhet återfinns här.  

RFs policy för alkohol, narkotika, doping och tobak  

● Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och 
ungdomsverksamhet. Inom svensk idrott bör det inte förekomma någon 
marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker.   

● Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot 
narkotika.   

● Svensk idrott vill ha tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak ska inte förekomma i samband med barn- 
och ungdomsverksamhet.   

● Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarbete är att 
tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.  

Delar av ställningstagandena i policyn grundar sig i att följa lagen* och WADA:s globala dopingregler 
som omfattar alla som utövar organiserad idrott i Sverige. Andra delar regleras i RFs stadgar. Där står 
bland annat att det åligger alla specialidrottsförbund att ”aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet 
inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet”.  

RFs policy skiljer sig inte nämnvärt från den av förbundsmötet antagna ANDT-policyn från 2012, men 
den är nyare och författad av experter inom området. Givet att Klätterförbundet inte vill något annat 
än det som sägs i RFs ANDT-policy och att följa gällande lagstiftning är det onödigt att ha en egen 
ANDT-policy.  

 
Styrelsen föreslår förbundsmötet  

att upphäva Klätterförbundets policy för alkohol, narkotika, doping och tobak  
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