Träningsvillkor 100 % ren hårdträning
GK Norra Norden är en av de föreningar/
träningsanläggningar som ingår i ett samarbete
med Kiruna kommun för ett dopningsfritt Kiruna.
Detta avtal innebär att GK Norra Norden arbetar
för en dopingfri miljö.
Med dopningsmedel menas i detta avtal samma
definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel. 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.

Jag stöder Kiruna
kommuns arbete
för en dopningsfri
miljö!

Medlem hos GK Norra
Norden är ansluten till
Riksidrottsförbundet och
omfattas av också av
idrottens antidopingreglemente.

Vid påträffande av, intag eller försäljning av
dopningsmedel kommer avstängning att ske från
alla gym/anläggningar som deltar i 100% Ren
hårdträning i Kiruna kommun i 24 månader och
sker med omedelbar verkan.
I min egenskap av medlem hos Gymnastik
Klubben Norra Norden (GK Norra Norden)
förbinder jag mig att följa deras angivna villkor. 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
dopningstest och förbinder mig då genom detta
avtal att göra det.
Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett
dopningstest medför avstängning från samtliga
gym/träningsanläggningar som ingår i samarbetet
100% ren hårdträning.

Ort och datum

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett
positivt analysresultat, jag underlåter mig att göra
Representant GK ett
Norra
Norden
dopingprov
eller attMedlem
jag bryter mot bestämmelser
i Lag om förbud mot vissa dopningsmedel kommer
jag att avstängas under en tid av 24 månader från
samtliga träningsanläggningar som ingår i
samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som
inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av
avstängningen, kan inte återfås utan anses

Träningsvillkor 100 % ren hårdträning
Vittangi Praktikertjänst/gym är en av de
föreningar/träningsanläggningar som ingår i ett
samarbete med Kiruna kommun för ett dopningsfritt
Kiruna. Detta avtal innebär att Vittangi
Praktikertjänst/gym arbetar för en dopingfri miljö.
Med dopningsmedel menas i detta avtal samma
definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel. 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.

Jag stöder Kiruna
kommuns arbete
för en dopningsfri
miljö!

Vid påträffande av, intag eller försäljning av
dopningsmedel kommer avstängning att ske från
alla gym/anläggningar som deltar i 100% ren
hårdträning i Kiruna kommun i 24 månader och
sker med omedelbar verkan.
I min egenskap av medlem hos Vittangi
Praktikertjänst/gym förbinder jag mig att följa
deras angivna villkor. 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 dopningstest och förbinder
mig då genom detta avtal att göra det.
Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett
dopningstest medför avstängning från samtliga
gym/träningsanläggningar som ingår i samarbetet
100% ren hårdträning.

Ort och datum

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett
positivt analysresultat, jag underlåter mig att göra
ett dopingprov eller att jag bryter mot bestämmelser
Representant Vittangi
Praktikertjänst/gym
Medlem
i Lag
om förbud mot vissa
dopningsmedel kommer
jag att avstängas under en tid av 24 månader från
samtliga träningsanläggningar som ingår i
samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som
inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av
avstängningen, kan inte återfås utan anses
förverkade.

Träningsvillkor 100 % ren hårdträning
Friskis&Svettis Kiruna (F&S Kiruna) är en av de
föreningar/träningsanläggningar som ingår i ett
samarbete med Kiruna kommun för ett dopningsfritt
Kiruna. Detta avtal innebär att F&S Kiruna arbetar
för en dopingfri miljö.
Med dopningsmedel menas i detta avtal samma
definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel. 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.

Jag stöder Kiruna
kommuns arbete
för en dopningsfri
miljö!
Medlem hos F&S Kiruna
är ansluten till
Riksidrottsförbundet och
omfattas av också av
idrottens antidopingreglemente.

Ort och datum

Vid påträffande av, intag eller försäljning av
dopningsmedel kommer avstängning att ske från
alla gym/anläggningar som deltar i 100% ren
hårdträning i Kiruna kommun i 24 månader och
sker med omedelbar verkan.
I min egenskap av medlem hos F&S Kiruna
förbinder jag mig att följa deras angivna villkor. 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
dopningstest och förbinder mig då genom detta
avtal att göra det.
Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett
dopningstest medför avstängning från samtliga
gym/träningsanläggningar som ingår i samarbetet
100% ren hårdträning.

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett
positivt analysresultat, jag underlåter mig att göra
ett dopingprov eller att jag bryter mot bestämmelser
Representant F&S Kiruna
Medlem
i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel kommer
jag att avstängas under en tid av 24 månader från
samtliga träningsanläggningar som ingår i
samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som
inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av
avstängningen, kan inte återfås utan anses
förverkade.

Träningsvillkor 100 % ren hårdträning
Actic/Sporthallen/Simhallsbadet är en av de
föreningar/träningsanläggningar som ingår i ett
samarbete med Kiruna kommun för ett dopningsfritt
Kiruna. Detta avtal innebär att Actic/Sporthallen/
Simhallsbadet arbetar för en dopingfri miljö.
Med dopningsmedel menas i detta avtal samma
definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel. 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.

Jag stöder Kiruna
kommuns arbete
för en dopningsfri
miljö!

Vid påträffande av, intag eller försäljning av
dopningsmedel kommer avstängning att ske från
alla gym/anläggningar som deltar i 100% ren
hårdträning i Kiruna kommun i 24 månader och
sker med omedelbar verkan.
I min egenskap av medlem hos Actic/Sporthallen/
Simhallsbadet förbinder jag mig att följa deras
angivna villkor. 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 dopningstest och förbinder mig då genom detta
avtal att göra det.
Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett
dopningstest medför avstängning från samtliga
gym/träningsanläggningar som ingår i samarbetet
100% ren hårdträning.

Ort och datum

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett
positivt analysresultat, jag underlåter mig att göra
ett dopingprov eller att jag bryter mot bestämmelser
Representant Actic/
Sporthallen/
Medlem
i Lag
om förbud mot vissa
dopningsmedel kommer
Simhallsbadet
jag att avstängas under en tid av 24 månader från
samtliga träningsanläggningar som ingår i
samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som
inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av
avstängningen, kan inte återfås utan anses
förverkade.

Träningsvillkor 100 % ren hårdträning
Träningscentret EnerQi är en av de föreningar/
träningsanläggningar som ingår i ett samarbete
med Kiruna kommun för ett dopningsfritt Kiruna.
Detta avtal innebär att Träningscentret EnerQi
arbetar för en dopingfri miljö.
Med dopningsmedel menas i detta avtal samma
definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel. 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.

Jag stöder Kiruna
kommuns arbete
för en dopningsfri
miljö!

Vid påträffande av, intag eller försäljning av
dopningsmedel kommer avstängning att ske från
alla gym/anläggningar som deltar i 100% ren
hårdträning i Kiruna kommun i 24 månader och
sker med omedelbar verkan.
I min egenskap av medlem hos Träningscentret
EnerQi förbinder jag mig att följa deras angivna
villkor. 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
dopningstest och förbinder mig då genom detta
avtal att göra det.
Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett
dopningstest medför avstängning från samtliga
gym/träningsanläggningar som ingår i samarbetet
100% ren hårdträning.

Ort och datum

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett
positivt analysresultat, jag underlåter mig att göra
ett dopingprov eller att jag bryter mot bestämmelser
Representant Träningscentret
EnerQi mot vissa
Medlem
i Lag om förbud
dopningsmedel kommer
jag att avstängas under en tid av 24 månader från
samtliga träningsanläggningar som ingår i
samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som
inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av
avstängningen, kan inte återfås utan anses
förverkade.

Träningsvillkor 100 % ren hårdträning
Vittangi SportKlubb (VSK) är en av de föreningar/
träningsanläggningar som ingår i ett samarbete
med Kiruna kommun för ett dopningsfritt Kiruna.
Detta avtal innebär att VSK arbetar för en dopingfri
miljö.
Med dopningsmedel menas i detta avtal samma
definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel. 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.

Jag stöder Kiruna
kommuns arbete
för en dopningsfri
miljö!

Medlem hos VSK är
ansluten till
Riksidrottsförbundet och
omfattas av också av
idrottens antidopingreglemente.

Vid påträffande av, intag eller försäljning av
dopningsmedel kommer avstängning att ske från
alla gym/anläggningar som deltar i 100% ren
hårdträning i Kiruna kommun i 24 månader och
sker med omedelbar verkan.
I min egenskap av medlem hos VSK förbinder jag
mig att följa deras angivna villkor. 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 dopningstest och förbinder
mig då genom detta avtal att göra det.
Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett
dopningstest medför avstängning från samtliga
gym/träningsanläggningar som ingår i samarbetet
100% ren hårdträning.

Ort och datum

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett
positivt analysresultat, jag underlåter mig att göra
ett dopingprov eller att jag bryter mot bestämmelser
i Lag om förbud mot vissa dopningsmedel kommer
Representant VSK
Medlem
jag att avstängas under
en tid av 24 månader från
samtliga träningsanläggningar som ingår i
samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som
inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av
avstängningen, kan inte återfås utan anses
förverkade.

Träningsvillkor 100 % ren hårdträning
Svappavaara AIF (SAIF) är en av de föreningar/
träningsanläggningar som ingår i ett samarbete
med Kiruna kommun för ett dopningsfritt Kiruna.
Detta avtal innebär att SAIF arbetar för en dopingfri
miljö.
Med dopningsmedel menas i detta avtal samma
definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel. 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.

Jag stöder Kiruna
kommuns arbete
för en dopningsfri
miljö!

Medlem hos SAIF är
ansluten till
Riksidrottsförbundet och
omfattas av också av
idrottens antidopingreglemente.

Vid påträffande av, intag eller försäljning av
dopningsmedel kommer avstängning att ske från
alla gym/anläggningar som deltar i 100% ren
hårdträning i Kiruna kommun i 24 månader och
sker med omedelbar verkan.
I min egenskap av medlem hos SAIF förbinder jag
mig att följa deras angivna villkor. 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 dopningstest och förbinder
mig då genom detta avtal att göra det.
Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett
dopningstest medför avstängning från samtliga
gym/träningsanläggningar som ingår i samarbetet
100% ren hårdträning.

Ort och datum

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett
positivt analysresultat, jag underlåter mig att göra
ett dopingprov eller att jag bryter mot bestämmelser
i Lag om förbud mot vissa dopningsmedel kommer
Representant SAIF
Medlem
jag att avstängas under
en tid av 24 månader från
samtliga träningsanläggningar som ingår i
samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som
inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av
avstängningen, kan inte återfås utan anses
förverkade.

Medlemsavtal 100 % ren hårdträning
LKAB är en av de föreningar/träningsanläggningar
som ingår i ett samarbete med Kiruna kommun för
ett dopningsfritt Kiruna. Detta avtal innebär att
LKAB arbetar för en dopingfri miljö.
Med dopningsmedel menas i detta avtal samma
definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa
dopningsmedel. 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.

Jag stöder Kiruna
kommuns arbete
för en dopningsfri
miljö!

Vid påträffande av, intag eller försäljning av
dopningsmedel kommer avstängning att ske från
alla gym/anläggningar som deltar i 100% ren
hårdträning i Kiruna kommun i 24 månader och
sker med omedelbar verkan.
I min egenskap av medlem hos LKAB förbinder jag
mig att följa deras angivna villkor. 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 dopningstest och förbinder
mig då genom detta avtal att göra det.
Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett
dopningstest medför avstängning från samtliga
gym/träningsanläggningar som ingår i samarbetet
100% ren hårdträning.

Ort och datum

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett
positivt analysresultat, jag underlåter mig att göra
ett dopingprov eller att jag bryter mot bestämmelser
i Lag om förbud mot vissa dopningsmedel kommer
jag att avstängas under en tid av 24 månader från
Representant LKAB
Medlem
samtliga träningsanläggningar
som ingår i
samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som
inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av
avstängningen, kan inte återfås utan anses
förverkade.
Detta avtal gäller från dags datum och under den

