AVTAL
FÖR EN DOPNINGSFRI TRÄNINGSMILJÖ
MELLAN TRÄNINGSANLÄGGNING OCH MEDLEM
För att motverka användandet av dopningspreparat har Strömstads kommun,
Polismyndigheten, Strömstad Läkarhus och träningsanläggningar i Strömstad tagit
initiativ till ett samarbete för att åstadkomma dopningsfria träningsmiljöer och ingått
ett samarbetsavtal. Enligt detta samarbetsavtal uppmanas samtliga kunder/medlemmar
på de respektive träningsanläggningarna att skriva under nedan avtal. I samarbetet kan
ytterligare träningsanläggningar tillkomma.

Definition dopningsmedel
Med dopningmedel menas i detta avtal samma medel som definieras i Lag (SFS 1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel. I övrigt gäller Riksidrottsförbundets, RF:s, regler. Av första
paragrafen i lagen framgår att lagen gäller syntetiska anabola steroider, testosteron och dess
derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av
testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Av andra paragrafen framgår att medel
vilka anges i den första paragrafen inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål får
införas till landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning,
innehas eller brukas.

Överenskommelse
Jag stöder ovan nämnd träningsanläggnings arbete för en dopningsfri träningsmiljö. I min
egenskap av kund/medlem/tränande hos aktuell träningsanläggning förbinder jag mig att följa
nedanstående föreskrifter och villkor:
§1 Jag förbinder mig att avstå från bruk av dopningsmedel såtillvida inte dopningsmedlet
ordinerats av läkare för medicinskt bruk. Därutöver gäller Lag om förbud mot vissa dopningsmedel.
Medicinskt bruk skall styrkas med läkarintyg.
§2 Jag förbinder mig att ställa upp på dopningkontroll när jag blir kallad till sådan. Provet skall
vara kostnadsfritt för mig.
§3 Analysresultatet skall delges mig och jag medger att också den träningsanläggning som jag är
ansluten till informeras om analysresultatet.
§4 Jag är medveten om att jag kommer att stängas av från träningsanläggningen under en tid av
24 månader:
i)
ii)
iii)

Vid händelse av att mitt dopningprov kommer att uppvisa ett positivt analysresultat (att det
visar spår av dopningklassade substanser).
Vid händelse att jag underlåter att inställa mig till dopningkontroll.
Vid händelse att jag begår brott enligt Lag om förbud av vissa dopningsmedel.

§5 Jag medger att information om att jag avstängts från träning lämnas till övriga, vid varje tillfälle
i samarbetet ingående, anläggningar.
§6 Jag är medveten om att jag kommer att stängas av från träning även i de anläggningarna under
en tid av 24 månader.
§7 Jag är medveten om att polismyndigheten kommer att informeras vid händelse av att mitt
dopningsprov uppvisar ett positivt analysresultat (att det visar spår av dopningklassade
substanser).
§8 Om avstängning skett enligt ovan föreligger inte någon rätt till återbetalning av erlagda
tränings-/medlemsavgifter.
§9 Jag förbinder mig att alltid ha med mig träningskortet/medlemskortet när jag tränar/vistas i
träningsanläggningens lokaler.
§10 Detta avtal gäller från datumet för undertecknande och är giltigt lika länge som mitt
träningskort/medlemskort för träningsanläggningen gäller. Förnyelse av avtalet görs vid förnyelse
av träningskortet/ medlemskortet.
Jag har tagit del av avtalets villkor och godkänner dessa. Jag godkänner också att de personuppgifter avseende
mig som kan förekomma med anledning av innehållet i detta avtal, behandlas hos de i avtalet vid varje tillfälle
nämnda samarbetsparterna och utväxlas mellan dessa. Jag är medveten om att samarbetsparterna är skyldiga
att behandla alla personuppgifter konfidentiellt och i förekommande fall enligt gällande sekretesslagstiftning.
För träningsanläggningen

Medlem; namn och personnummer

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande
Målsmans underskrift för medlem under 18 år
Målsmans namnförtydligande

