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Vi står för en ren och hälsosam träning fri från dopningsmedel, alkohol, narkotika och hälsofarliga varor.
Vi vill bidra till en hälsosam livsstil hos våra kunder och anställda och vi är övertygade om att
regelbunden fysisk aktivitet är grundläggande för individens hälsa.
Vi arbetar aktivt för att vara en anläggning fri från dopning, alkohol, narkotika och hälsofarliga varor.
Vår definition av dopningsmedel är densamma som Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel
(1991:1996)
Vi samarbetar med Polisen

Deltagande träningsanläggningar i 100% ren hårdträning finns listade på www.renhardtraning.com under rubriken
Kronoberg.

Avtal
mellan kund/tränande och Idrottskliniken Växjö
Personalen på Idrottskliniken ska ta avstånd från användning och hantering av dopning, alkohol, narkotika och
hälsofarliga varor. Vår personal har genomgått utbildningen 100% ren hårdträning innehållande bla. kunskaper
om tecken 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.
Idrottskliniken och alla dess anläggningar (Honnörsgatan 7, Grusåsvägen 1, Kungsgatan 11 City, Tipshallen
Bollgatan 1 och Plogvägen på Teleborg) är ett av de gym som ingår i samarbetet 100% ren hårdträning och
arbetet för ett dopningsfritt samhälle. Detta avtal innebär att Idrottskliniken arbetar för en dopningsfri miljö.
Med dopningsmedel menas i detta avtal samma definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa
dopingmedel. Lagen gäller för syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och
kemiska substanser som ökar frigörelsen av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Vid påträffande
av intag eller försäljning av dopningsmedel kommer avstängning att ske från Idrottskliniken och alla dess
anläggningar med omedelbar verkan.
I min egenskap av kund/tränande hos Idrottskliniken förbinder jag mig att följa deras angivna villkor nedan. Jag
förbinder mig att avstå från bruk av dopningsmedel såvida det inte ordinerats av läkare för medicinskt bruk. I
övrigt gäller Lag om förbud mot vissa dopningsmedel. Vid eventuell misstanke om dopning kan jag bli
anmodad att göra ett dopingtest och förbinder mig då genom detta avtal att göra det. Jag är medveten om att
underlåtelse att göra ett dopingtest medför avstängning från Idrottskliniken. Vid händelse av att mitt dopingprov
uppvisar ett positivt analysresultat eller att jag bryter mot bestämmelser i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel kommer jag att avstängas under en tid av 24 månader. Avgifter som inbetalts och ej kan
utnyttjas på̊ grund av avstängningen, kan inte återfås utan anses förverkade.

Vid avsteg eller misstanke om avsteg från policy och avtal 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. Kunden kommer via brev eller via samtal meddelas om avstängning oavsett
orsak.
Kund/tränande hos Idrottskliniken som dessutom tillhör en förening ansluten till Riksidrottsförbundet, omfattas
också av idrottens antidopingreglemente.
Detta avtal gäller från dags datum och under den tid som undertecknad är kund/tränande hos Idrottskliniken
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