
Regler for Dansk Styrkeløft Forbunds antidopingudvalg

1. Sammensætning

Udvalget består af det antal personer, som bestyrelsen skønner er nødvendigt for at kunne varetage 
udvalgets opgaver. Mindst én person skal være medlem af DSF’s bestyrelse. Udvalget vælger en formand, 
som er ansvarlig for, at udvalget mødes, når der er behov for dette, og sikrer, at der er en formel kontakt til 
Anti-Doping Danmark.

2. Opgaver

Udvalget orienterer på repræsentantskabsmødet om året, der er gået.   Udvalget følger i samarbejde med 
ADD med i hvad, der foregår blandt forbundets løftere og i klubberne. For at sikre, at alle har viden om 
antidopingarbejdet, skal der udarbejdes en antidopingpolitik, som skal ligge på forbundets hjemmeside. 
Denne politik skal indeholde oplysninger om etik og sundhed, respekt for sig selv og andre deltagere, og at 
den enkelte atlets succes og mål kan opnås fuldt ud til atletens grænse uden brug af ulovlige stoffer eller 
metoder, og at atletens selvværd bevares, hvis målet ikke nås. (Jævnfør ovennævnte Anti-dopingpolitik 
angående de forskellige mål). Der skal være henvisninger til de steder, hvor man kan få hjælp i 
antidopingspørgsmål. Der skal være en definition at, hvad doping er. Der skal være henvisninger til 
medicinske spørgsmål og råd om kosttilskud og råd om, hvad man gør for at få en TUE. Ligeledes skal der 
være henvisninger til omtale af, hvordan en dopingkontrol foregår. Der findes en række oplysninger fra 
ADD, som der i de fleste tilfælde skal være links til.

3. Budget og økonomi

Udvalget indstiller inden årets udgang et budget til bestyrelsen for det kommende års aktivitet. DSF’s 
bestyrelse vurderer, om budgettet er passende.  Udvalget sikrer, at der laves en beretning til 
repræsentantskabsmødet hvert år om udvalgets arbejde i det forløbne år. 

Bestyrelsesmedlemmet/medlemmerne i udvalget er ansvarligt(e) for, at de økonomiske rammer, som er 
givet via DSF’s budget, overholdes. I tilfælde af, at der ønskes initiativer, som går ud over disse rammer, 
skal DSF’s bestyrelse acceptere dette
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