
Dopningsavtalet är ett tillägg till medlemsavtalet eller anställningsavtalet. 

Vid inkommen misstanke om bruk av dopningspreparat medger jag att, på utsatt dag och tid 

efter det att jag anmodats härom ställa upp på dopningskontroll på missbruksenheten Cedern 

(Borås Stad). Anmodan delges endast utav utsedd och utbildad personal på träningsanlägg-

ningen. Personal som anmodar har genomgått utbildning inom dopning som anordnats av 

nätverket Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö. 

AVTAL Dopning 

Träningsanläggning: ……Gymmix Träningscenter……………………………  nedan kallad träningsanläggningen. 

Medlem eller anställd: 

1. Träningsanläggningen förbinder sig att genom informationsmaterial och på annat sätt informera mig om
riskerna med att använda den typen av preparat som anges i punkt 2.

2. Som medlem eller som anställd förbinder jag mig att inte använda, försälja eller hantera sådana preparat som
omfattas av Lagen 1991:1969 om förbud mot vissa dopningsmedel. De medel som omfattas av lagen fram går
vid varje tillfälle av expertgruppens fördopningsmedel enligt dopningslagens lista.

3. Jag medger att på utsatt dag och tid efter det att jag anmodats härom ställa upp på dopningskontroll på
missbruksenheten Cedern. Kontroll och analys av provet ska vara kostnadsfria för mig.

4. Analysresultatet ska delges mig och jag medger att också den träningsanläggning som begärt kontrollen
informeras om analysresultatet.

5. Jag medger att avstängning får ske
– om jag ej genomför dopningskontroll enligt anmodan från träningsanläggningen.
– då jag ertappats med överlåtelse av de under punkten 2. angivna medlen.

6. Avstängningstiden ska vara högst 24 månader och minst 6 månader (6 mån gäller vid påbörjad behandling på
Yxhammarmottagningen) och ska gälla alla de vid varje tillfälle i samarbetet ingående träningsanläggningar.

7. Jag medger att informationen om att jag har anmodats och eller avstängts, kan lämnas till övriga vid varje
tillfälle i samarbetet ingående träningsanläggningar.

8. Om avstängning skett enligt ovan föreligger inte någon rätt till återbetalning av erlagda tränings-/
medlemsavgifter.

Genom att underteckna detta avtal samtycker du till att låta träningsanläggningen lagra dina uppgifter digitalt på 
Dokiv. 

Jag har tagit del av avtalets villkor och godkänner dessa. Jag godkänner också att de personuppgifter avseende 
mig kan förekomma med anledning till innehållet i detta avtal, behandlas hos de i avtalet vid varje tillfälle nämnda 
samarbetsparterna och utväxlas mellan dessa. Jag är medveten om att samarbetsparterna är skyldiga att 
behandla alla personuppgifter konfidentiellt och i förekommande fall enligt gällande sekretesslagstiftning. Genom 
att underteckna detta avtal samtycker du till att låta träningsanläggningen lagra dina uppgifter digitalt på Dokiv. För 
att få ut information om vad som sparats om dig, kontakta Borås Stad, emelie.risbeck@boras.se 

Genom att skriva under detta avtal, godkänner jag samtliga villkor i avtalet. 

_____________________ _____________________ 
 Ort  Datum 

_____________________ _____________________  _____________________  
 Medlems underskrift Medlems namnförtydligande  Medlems personnummer 

( För medlemmar under 18år, måste målsman godkänna dopningsavtalet, underskrift  se nedan.) 

_____________________  _____________________ _____________________          
 Målsmans underskrift  Målsmans namnförtydligande  Målsmans personnummer 
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