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Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser  
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i Stadgar och 
tävlingsbestämmelser kapitel 2 Allmänna bestämmelser, regler 231, enligt bilaga.  

Ändringarna träder i kraft den 7 februari. 

 

 

 

 
Enligt uppdrag 
 

Mikael Jansson 
Förbundschef

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: 
Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser 
 
Kursiv text i bilagan är kommentarer som inte ingår i regeltexten. 



SSF kungörelse 2022/1 bilaga 

RF har beslutat på sin extrastämma i december 2020 att den dopingorganisation som dittills hade 
varit en del av RF nu skulle vara en helt fristående organisation. I RF:s stadgar, kapitel 13, beskrivs 
hela denna nya organisation, Antidopingstiftelsen, vars operativa verksamhet bedrivs av Antidoping 
Sverige AB (ADSE). Vid sidan av ADSE finns dessutom, för simidrotten, reglerna i FINA Handbook 
avseende FINA Doping Control Rules. 

 

Nuvarande lydelse 

231 Dopning 

Dopning i samband med idrottsutövning 
är förbjudet. 

Bestämmelser om vad som avses med 
dopning och andra regler om dopning 
regleras i 13 kap. RF stadgar och Idrottens 
dopingreglemente samt i FINA Doping 
Control Rules (FINA Handbook, Part XI). 

Bestämmelserna omfattar förening och 
enskild medlem i förening ansluten till 
SSF. 

Oavsett medlemskap omfattar reglerna 
även 

a) idrottsutövare under 
förutsättningar som anges i 14 kap. 
1 § RF stadgar och  

b) tävlingsfunktionär, ledare, tränare 
eller annan som i samband med 
idrottsutövning biträder 
idrottsutövare eller 
idrottsorganisation 

Ny lydelse 

231 Doping 

Doping i samband med idrottsutövning är 
förbjudet. 

Bestämmelser om vad som avses med 
doping och andra regler om doping 
regleras i 13 kap. RF stadgar, 
Antidopingverksamhet, samt i FINA 
Doping Control Rules. 
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