Deltagare från Sverige: Alva Eriksson , kvinnlig artistisk gymnastik och Måns Åberg
trampolin.

Vaknar upp och äter en god frukost med utsikt över franska alperna över sjön Lac Lemán
bredvid Lausanne. Vädret är behagligt med sol och moln på himmelen samt en temperatur
runt tio grader.

Förmiddagen kördes i en och samma aula, det är ungefär 900 deltagare där runt 75 är
idrottsrepresentanter. De pratade mycket om konflikten som varit med Ryssland och
RUSADA de senaste två åren, vad de lärt sig av det, vad som gjorts konkret och hur de
blickar framåt med vetskapen om vad som hänt. Innan lunch gick de också igenom
föreslagna artiklar som kan läggas till i koden där det lite kort handlade om att säkra en
visselblåsares säkerhet, skydd mot dopingreglerna för "skyddade personer" och "recreational
athletes", en atlet som tagit skadliga substanser skall kunna erbjudas rehabilitering där om
det lyckas kan leda till en förkortad sanktionering.

Lunchen serverades på väldigt små tallrikar, men smakade gott, en frisk mango- och
räksallad med kycklingcurry! De hade gott om fika, kaffe och juice till oss alla under dagen
också. Vi stötte på en representant för nederländska gymnastikförbundet under lunchen
samt två från Sydafrika.

Efter lunchen var det dags för första athletes session där tre mycket framstående personer
inom mänskliga rättigheter hade kortare föredrag och sedan lite paneldiskussion, efter det
presenterades athletes charter varefter vi, athletes representatives, fick i grupp sitta och ta
fram synpunkter kring de artiklar som presenterats och generella funderingar.

Sista som hände på konferenscentret var lite mingel med dryck där vi pratade med en från
Tjeckien som hade hållit på med orientering och varit bosatt i bl.a Falun så han överraskade
oss med lite svenska vilket var kul!

Vi blev också bjudna på middag på en pizzeria i mer centrala Lausanne. Sällskap vid
middagen hade vi en fransyska som var MMA idrottare och som faktiskt bodde i
Stockholm(!), en finska före detta hockeyspelare samt en tidigare skeletonutövare och en från
lacrosse som var bosatt i Oslo. Trevlig middag!

Lite regnigt på morgonen, men efter en god frukost så checkade vi ut och gick till
konferenscentret igen.
Dagen började med en presentation av WADAs nya app för idrottare inom testpoolen, de
som alltså måste rapportera var de är hela tiden för att de kan bli testade när som helst. Det
presenterades också att en digitaliserad process av själva dopingprocessen (ifyllningen av
papper) håller på att utvecklas. WADA har alltså hållit på mer och mer med
mjukvaruutveckling.

Efter det hölls en paneldiskussion med olika idrottsrepresentanter inom både WADAs
idrottarkomitté och olika länders antidopingförbund. De pratade om hur viktigt det är att ha
idrottare som representanter i olika styrelser när viktiga beslut tas för idrottare istället för
med idrottare. Som exempel på vad en representant kan vara så ska den vara vald av
gruppen som helhet för att ha stöd i de beslut som sedan tas. Något som också trycktes mer
på var att det inte räcker med att bara ha en representant vid bordet utan att vi som idrottare
ska ha lika mycket att säga till om som de vilka sitter i styrelserna, de hade ju inte funnits om
det inte vore för oss idrottare. Det var helt enkelt ganska många inspirerande tal som hölls
under diskussionen!

De följde upp detta med en break-up session där vi i grupp fick diskutera samma frågor som
panelen hade själv gått igenom, det lyftes många intressanta funderingar, problem och
lösningar i hur vi kan gå till väga för att få bli representerade som aktiva i styrelser och ha
mer makt när beslut tas rådande oss aktiva.

Lunchen fick bli ceasarsallad, den var god!

Efter lunchen var det först en presentation från JADA (Japansk Antidoping) som
presenterade ett initiativ inför OS 2020 vilket gick ut på att stärka sambandet vi har genom
idrotten. De kallade det "Play True 2020".
Följande på det var en sista mindre paneldiskussion gällande vad de nya artiklarna i koden
innebär för oss aktiva, typ en mer flexibel sanktioneringsprocess där grövre dopingbrott ska
kunna resultera i ett förlängt straff så olika fall kan behandlas olika. Det gavs mycket bra och
tänkvärd feedback till panelen!

Precis efter detta när vi gick ut kom en svensk från RF förbi som vi växlade lite ord med, de
hade tydligen diskuterat vilka som hade skickat de "två andra svenskarna" och bland annat
frågat representanter från FIG om de kanske hade skickat oss, det var lite roligt då att berätta
hur det egentligen låg till och att Gymnastikförbundet faktiskt låg bakom detta! Då blev han
glad!

Sedan var det en sammanfattande session där alla inblandade talare gick igenom lite kort
vad som hänt under respektive session och det var mycket positivt kring att just idrottare
hade varit representerade under detta symposium, man känner sig ju lite speciell!

Det var två intressanta dagar med otroligt många nya intryck, det är lite som att gå in i en ny
värld för oss! Är också väldigt tacksamma för att vi fick denna möjligheten, så tack
Gymnastikförbundet!

(Självklart passade vi på att köpa med oss av den goda chokladen som de har i Schweiz)

