
Samverkan mot dopning i Falun
Idrott, friskvård och droger hör inte ihop! Vi som tränar har  
rätt att vistas i en miljö fri från dopning och narkotika.

Denna friskvårdsanläggning är en av de anläggningar som deltar i ett samarbete  
mot dopning och arbetar för en dopningsfri miljö i enlighet med svensk lagstiftning. 
Det betyder att vi som jobbar här inte accepterar bruk av dopning eller narkotika. 

 y Actic
 y Friskis och Svettis 
Falun

 y Grand spa och sport

 y Källkraften
 y Lugnets Fysiocenter
 y Må Bättre
 y Slätta fritidsborg

 y Sportlife
 y Svärdsjö gym

 y Dalarnas idrottsförbund
 y Falu kommun
 y Landstinget Dalarna
 y Polismyndigheten Dalarna

Friskvårdsanläggningar:

Dessa verksamheter och organisationer ingår i Samverkan mot dopning i Falun:

Övriga samverkanspartners:

Vår policy

Vår policy är byggd på omtanke om den enskilde individen 
och dennes hälsa, men är också viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Vid misstanke att någon nyttjar otillåtna medel på anläggningen 
kommer personal att ingripa och vidta åtgärder. Träningsanlägg-
ningarna som ingår i Samverkan mot dopning i Falun samarbetar 
nära med Polisen, delar information med varandra och förbehåller 
sig rätten till avstängning av den medlem som inte följer punk-
terna nedan. Avstängningen gäller vid positivt dopningprov och/
eller vid nekad provtagning på samtliga träningsanläggningar och 
gäller i 24 månader. 

Samverkansgruppen mot dopning samarbetar även med socialför-
valtningen i Falu kommun och Landstinget Dalarna för att  
i ett tidigt skede kunna erbjuda stöd och hjälp. Alla som tränar 
och arbetar här ska vara införstådda med den policy och de regler 
som gäller här för att träna. 

Medlemmar som dessutom tillhör en förening ansluten till riks-
idrottsförbundet omfattas av idrottens antidopningreglemente.  
Se www.rf.se för mer information. 

Har du frågor kring detta, vänd dig till någon i personalen  
eller ansvarig på anläggningen. 

1§

Denna lag gäller

a. syntetiska anabola steroider
b. testosteron och dess derivat
c. tillväxthormon
d. kemiska substanser som ökar  
 produktion och frigörelse av  
 tesosteron och dess derivat  
 eller av tillväxthormon

2§

Medel som anges i 1§ för inte annat  
än för medicinskt eller vetenskapligt  
ändamål

1. införas i landet
2. överlåtas
3. framställas
4. förvaras i överlåtelsesyfte
5. bjudas ut till försäljning
6. innehas, eller
7. brukas. Lag (1991:44).

Lag (1991:1969) om förbud  
mot vissa dopningsmedel
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