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Bestäning antidopingmaterie ti RF-SSU distrikt och Speciaidrottsförbund 

Distrikten och Speciaidrottsförbunden har en centra ro i antidopingarbetet, både i fråga 
om dopingkontroer och det förebyggande arbetet.   

Antidoping Sverige har tagit fram materie som ni kan bestäa och använda för att sprida 
kunskap och budskapet om en dopingfri idrott. Materieen bestäs kostnadsfritt i utbyte 
mot att de hängs upp vä synigt och under en ängre period (roups och banderoer), 
gärna för både idrottsutövare och åskådare. Roups och banderoer för enstaka event 
ånas ut ti föreningar och förbund.   

nformationsfodrarna finns även som pdf:er på vår hemsida antidoping.se tisammans 
med mycket annan viktig information.   

Bider på produkter och bestäningsformuär finns nedan.  

 

Fodrar 

 

  

Tänk efter före  
En informationsfoder 
som tar upp det mest 
väsentiga en idrottare 
ska håa ko på för att 
undvika att bi dopad p 
g a okunskap. Viktigt för 
aa inom idrotten att 
känna ti. 

 

Dopingkontro  
Liten informationsfoder som beskriver 
hur en dopingkontro går ti och tar 
upp idrottarens rättigheter och 
skydigheter i samband med 
dopingkontroprocessen.  

Finns på svenska och engeska.   

Vaccinera kubben mot doping  
4-sidig informationsfoder om 
vad föreningen har att vinna på 
att vaccinera sig och hur 
vaccinationen går ti. Riktar sig 
ti föreningens edare, styrese 
och dopingkommitté. 
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Banderoer (3x1 cm) 
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Rollups                Beachflagga (2,6 m) 
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Giveaways 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tatueringar (4x4 cm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Refex sap-wrap 

 
 
Penna (bäck/touchscreen) 
 

  

Variant 1 Variant 2
 

Variant 3
 

Variant 4
 

Variant 5
 

Armband 
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Fy i formuäret och skicka ti info@antidoping.se.  
Vid frågor; meja eer ring 8-586 26 2 (vx). 
 
 

Ange RF-SSU distrikt eer 
speciaidrottsförbund  

  

Referens/kontaktperson  

Adress   

Postnummer och Ort   
Mobiteefon    

Datum  
 

Produkt Anta 
 viket sammanhang ska de deas 
ut/användas? 

Foder - Tänk efter före   
Foder - Dopingkontro på svenska     
Foder - Dopingkontro på engeska    
Foder – Vaccinera kubben mot doping   
   
Bandero - Dopingtips   
Bandero – Ren vinnare   
Bandero – Av egen kraft   
Bandero – Vaccinera kubben   
   
Roup - Dopingtips   
Roup – Ren vinnare   
Roup – Av egen kraft   
Roup – Vaccinera kubben   
   
Beachfagga    
   
Nyckeband renvinnare.se   
Disktrasa Vaccinera kubben   
Tatuering variant 1   
Tatuering variant 2   
Tatuering variant 3   
Tatuering variant 4   
Tatuering variant 5   
Armband   
Refex (sap-wrap)   
Penna   
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