December 2017

Information till dig som är intresserad av att bli dopingkontrollfunktionär
Riksidrottsförbundets Dopingkommission har ungefär 75 Dopingkontrollansvariga (DKA)
och 50 Dopingkontrollbiträden (DKB) fördelade över hela Sverige. Alla dessa personer är
auktoriserade av Dopingkommissionen (DopK) för en tid av två år i taget.
Varje år görs en inventering av var i landet det kan behöva rekryteras nya DKB.
Funktionärskåren är tänkt att vara dimensionerad så att alla erbjuds minst 25 uppdrag under
en auktorisationsperiod. Efter behovsinventering kan nya kandidater rekryteras i samverkan
med Distriktsidrottsförbund och DKA i berörda distrikt.
Om ett behov av nyrekrytering finns någonstans i Sverige är första insatsen att välja ut några
lämpliga personer av de som anmält intresse och sedan låta dessa följa med på en
dopingkontroll som tillfällig DKB. På det viset kan inblandade parter få en uppfattning om
hur det fungerar och hur kontrollen upplevdes. Vid fortsatt intresse erbjuds utbildning under
en dag där man auktoriseras till DKB.
För att bli DKA krävs en tids erfarenhet som biträdande funktionär. Om man i den funktionen
visat sig lämplig kan man erbjudas plats på DKA-utbildningen. Det innebär två och en halv
dags utbildning med betoning på juridiska frågor, processledning och procedurfrågor. Som
DKA leder man arbetet under hela dopingkontrollprocessen från det att man kommer till
anläggningen till att urin och/eller blod levereras till dopinglaboratoriet.
Efter genomförd utbildning får samtliga funktionärer information löpande via ett elektroniskt
nyhetsbrev. Alla DKA förväntas vidare delta på en årlig helgkonferens med betoning på
fortbildning och erfarenhetsutbyte.
Grundarvodet till DKA är för närvarande 950 kr per kontrolluppdrag och till DKB 525 kr.
Följande allmänna urvalskriterier ska vara vägledande vid rekrytering av funktionärer:
• Minst 20 år för DKB och 25 år för DKA
• Körkort och tillgång till bil
• Kännedom om idrottsrörelsen och stort intresse av idrott
• Gärna språkkunskaper
• Tillgång till e-post och Internet
• Goda personliga egenskaper och trevligt uppträdande
• Gärna specialkompetens som sjuksköterska, läkare, polis

Anmäl ditt intresse
Mejla ditt cv till peter.strom@rf.se och berätta om varför du vill engagera dig som
dopingfunktionär. Du får då en bekräftelse per e-post att din intresseanmälan mottagits. DopK
kommer att kontakta dig om rekryteringsbehov uppstår i närheten av din geografiska hemvist.

