Gemensam policy
för vaccinering mot doping
Idrott, friskvård och droger hör inte ihop! Ni som tränar har
rätt att vistas i en miljö fri från dopning.
Denna träningsanläggning är en av de anläggningar som deltar i vaccineringssamarbete mot
dopning. Det betyder att vi inte acceptera bruk av dopning. Om vi misstänker att någon nyttjar
otillåtna medel på anläggningen kommer vi att ingripa och vidta åtgärder enligt vår gällande
dopningspolicy. Träningsanläggning Friskis&Svettis i Ljungby förebehåller sig rätten till
avstängning av den medlem som inte följer vår policy.
Avstängningen gäller i 24 månader. Vid misstanke om att medlem under 18 år inte respekterar
ovanstående regler kontaktas målsman.
Hos oss på Friskis&Svettis i Ljungby gör polisen tillsyn och uppföljningar både ”öppet” och civilt.
Dopningspolicyn är byggd på omtanke om den enskilde individen och dennes hälsa, men den är
också viktig ur säkerhetssynpunkt. Alla som tränar här måste vara införstådda med den policy och
de regler som gäller.
Har du frågor kring detta, vänd dig till anläggningens kontaktpersoner Bengt Swahn,
Lars Törnqvist eller Elaine Oskarsson i dopningsfrågor.
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
1§ Denna lag gäller
- syntetiska anabola steroider
- testosteron och dess derivat
- tillväxthormon
- kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av
tillväxthormon.
2§ Medel som anges i 1§ får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål
- införas till landet
- överlåtas
- framställas
- förvärvas i överlåtelsesyfte
- bjudas ut till försäljning
- innehas
- brukas
3§ Den som uppsåtligen bryter mot 2§ 2-7 döms för dopningsbrott till fängelse i högst två år.
Är ett brott som avses i första stycket med hänsyn till mängden dopningsmedel samt övriga omständigheter
att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
3 a§ Är ett brott som avses i 3§ första stycket att anses som grovt döms för grovt dopningsbrott till
fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

