Policyavtal
mellan kund/tränande och Idrottskliniken Växjö
- Ett samarbete mellan Idrottskliniken, Länsstyrelsen, Polisen och Landstinget Avtalets innehåll och mening är förbud mot användning, försäljning eller förmedling av
dopingklassade medel, enligt nedan preciserade regler/policy
Vid avsteg eller misstänkt från policyn har Idrottskliniken rätt att neka till medlemskap. För
befintlig kund har Idrottskliniken rätt till avstängning utan ekonomisk kompensation i avvaktan
på eventuellt provresultat eller polisutredning.
Detta avtal gäller per automatik för den som tränar på någon Idrottsklinikens båda
anläggningar på Honnörsgatan 7, och Grusåsvägen 1 i Växjö

Regler/Policy
1) Den som vistas i någon av Idrottsklinikens lokaler, får inte använda, överlåta,
inneha eller sälja dopingmedel, narkotikaklassade medel samt hälsofarliga varor
2) Dopingfritt hänvisar till Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel och gäller för all
icke-medicinsk användning av följande preparat





syntetiska anabola steroider (kemiskt framställt manligt könshormon)
testosteron och dess derivat (kemiskt framställda varianter av testosteron)
tillväxthormon
kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller dess
derivat eller av tillväxthormon

3) Vid misstanke om att kund under 18 år inte respekterar ovanstående regler kontaktas
Målsman
4) Om kundens träningskort betalas av arbetsgivare enligt löpande fakturering kontaktas
arbetsgivaren muntligen om avstängning.
5) Idrottskliniken har rätt att neka kund som misstänks enligt punkt 1, att köpa
träningsaktivitet på någon av Idrottsklinikens anläggningar.
6) Vid skälig misstanke lämnas ärendet över till Polis
7) Om kund, vid poliskontroll misstänks för dopingbrott enligt punkt 1, stängs kunden av för all
friskvård på Idrottskliniken i väntan på provsvar. Det är på kundens ansvar att bevisa sin
oskuld. Ekonomisk ersättning eller frysning av träningskort utgår ej under tidperioden mellan
provtagning och svar.
8) Om kund är skyldig enligt punkt 1 kvarstår avstängning från all friskvård på Idrottskliniken på
obestämd tid, dock minst två år.
Personalen på Idrottskliniken ska ta avstånd från användning och hantering av droger och
hormonpreparat.
Vår personal har genomgått utbildning i drogtecken och symtom och är observanta på
eventuellt dopingpåverkade och/eller narkotikapåverkade personer på träningsanläggningen.
Utbildningens syfte är bland annat att skapa kunskap och förståelse kring dopning och droger, vilket i sin tur bidrar
till en trygg och trivsam anläggning.
Missbruk av anabola androgena steroider och andra droger är ett samhälls- och folkhälsoproblem som
berör inte bara den enskilde missbrukaren utan också omgivningen.
Vi som deltar i 100 % Ren Träning Kronoberg vill med detta arbete ge vårt bidrag på vägen till ett drogfritt samhälle.
Lag om förbud mot vissa dopningsmedel (1991: 1969) gäller alltid i första hand men vi i projekt 100 % Ren Träning Kronoberg vill särskilt peka på
följande:
Vi ingår i 100 % Ren Träning Kronoberg. Bruk av dopningsmedel och narkotika är kriminaliserat i Sverige och regeringens ambition inom
området är att Sverige ska vara fritt från preparaten.
För att få en trivsam miljö på vår träningsanläggning har vi antagit följande policy:
Vi vill bidra till en hälsosam livsstil hos våra kunder och anställda.
Vi är övertygade om att regelbunden fysisk aktivitet är grundläggande för individens hälsa.
En del i vårt förebyggande arbete handlar om att förebygga och förhindra bruk av hormonpreparat och andra droger.
Därför har vi i samverkan med träningsanläggningar4 och myndigheter i länet tagit fram följande riktlinjer:
1 Enligt narkotikastrafflagen och Lagen om hälsofarliga varor.
2 För mer information om vilka preparat som omfattas, gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida, http://www.folkhälsomyndigheten.se
Alkohol-narkotika-dopning-och-tobak-ANDT/Dopning/Forteckning-over-dopningsmedel/
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detta fall sker ingen återbetalning av medlemsavgiften.
träningsanläggningar finns listade på www.prodis.se under Koronoberg

4 Deltagande

