ANTIDOPING/MATCHFIXING
BAGGRUND
En DBU Licensklub har en forpligtelse til at holde sig opdateret på antidoping området. Herunder at
vejlede den enkelte spiller i denne henseende i henhold til gældende krav i licensmanualen. Derfor er
nedenstående vejledning et værktøj til klubben til brug for den enkelte spiller og sundhedspersonalet.
Det skal dog understreges at det til hver en tid er spillerens eget ansvar, at holde sig opdateret på
området.

KRAV
Alle U17 spillere (yngste årgang) og U19 spillere (ældste årgang) skal gennemføre Anti Doping
Danmarks online værktøj ”Ren Vinder” senest d. 1. februar, samt være blevet oplyst omkring
matchfixing.
Ældste årgang af U19 spillerne skal desuden have gennemgået den gældende håndbog fra ADD af
klubbens antidoping ansvarlig. Derudover skal læge samt sundhedspersonale og andet støtte
personale holde sig opdateret på gældende regler.

FOR SPILLERE
Vedrørende antidoping skal spillerne gennemgå Anti Doping Danmarks ”REN VINDER”. Værktøjet er på
dansk og består af syv moduler, der hver varer 3-4 minutter. Det indeholder videoer, fakta-tekster og
opgaver. Spilleren skal tage stilling til forskellige spørgsmål indenfor emnerne: dopingkontrol,
dopinglisten, bivirkninger, kosttilskud, medicinsk dispensation (TUE), Whereabouts og antidoping
reglerne. Spilleren modtager fakta-ark med lærepunkterne fra det enkelte modul samt diplom for
gennemførsel af programmet.
Programmet kan tilgås via: www.renvinder.dk
Introduktion til programmet: https://www.antidoping.dk/raadgivning/for_konkurrenceudoevere
På foranledning af DBU’s Licensadministration skal klubben dokumentere, at spilleren har gennemført
programmet. Derfor skal klubben opbevare en kopi af spillerens diplom.

FOR KLUBBEN
Klubben sikrer, at yngste U17 årgang og ældste U19 årgang skal have gennemført Anti Doping Danmarks
(ADD) program ”Ren Vinder” senest d. 1. februar.
Ældste årgang af U19 spillerne skal desuden have gennemgået den gældende håndbog fra ADD af
klubbens antidopingansvarlig.
Nye spillere i klubben, som falder udenfor ovenstående kriterier, skal gennemføre programmet ”Ren
Vinder” indenfor 30 dage.
Information omkring Matchfixing kan findes via dette link:
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/Matchfixing#

FOR LÆGER OG ANDET SUNDHEDSPERSONALE
Vejledning til læger og andet sundhedspersonale om antidoping og behandling af eliteidrætsudøvere
indeholder de vigtigste informationer til holdlægerne.
Den er tilgængelig på dette link hos ADD:
http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/l%C3%A6ger%20og%20sundhedspersonale

ANDET STØTTEPERSONALE FX TRÆNERE OG LEDERE
Støttepersonale er også omfattet af antidoping reglerne. Vi har samlet det i en guide over gældende
regler på dette link:
http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/faktaark/faktaark_stoettepersonale

APP
Spillere og forældre, sundheds- og støttepersonale kan altid holde sig opdateret på den gældende
medicinliste via ADD’s app ”Antidoping” som kan downloades til Android og IOS.

