
Mitt Livs StiL är ett av de gym som ingår i ett samarbete med Luleå kommun  
för ett dopingfritt Luleå. Detta avtal innebär att Mitt Livs StiL arbetar för en  
dopingfri miljö.

Med dopingmedel 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, innehav eller försäljning av dopningsmedel kommer avstängning att ske 
från alla gym/anläggningar i Luleå och gym i andra kommuner som ingår i sam
arbetet 100 % ren hårdträning, med omedelbar verkan.

I min egenskap av medlem hos Mitt Livs StiL förbinder jag mig att följa deras 
angivna villkor nedan. Jag förbinder mig att avstå från bruk av dopningsmedel så
vida det inte ordinerats av läkare för medicinskt bruk. I övrigt gäller Lag om förbud 
mot vissa dopingmedel. Vid eventuell misstanke om dopning kan jag bli anmodad 
att göra ett dopingtest och förbinder mig då genom detta avtal att göra det. 
Jag förbinder mig även att inom 5 arbetsdagar ta ett prov på den plats gymmet 
anvisat. Jag förbinder dessutom att visa upp analysresultatet för gymmets perso
nal oavsett om resultatet är negativt eller positivt. Analysresultatet ska visas upp 
senast inom 2 månader från jag blivit anmodad att utföra testet. Om provtagning 
skett hos Polisen vid misstanke om dopingbrott, är jag själv skyldig att visa detta 
analysresultat för gymmet. Även detta ska ske inom 2 månader från anmodan av 
gymmet. Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett dopingtest eller att visa 
upp analysresultat medför avstängning från samtliga gym som ingår i samarbetet 
100 % ren hårdträning i Luleå.

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett positivt analysresultat eller att 
jag bryter mot bestämmelser i Lag om förbud mot vissa dopingmedel dopnings
medel kommer jag att avstängas under en tid av 24 månader från samtliga gym 
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 tid som undertecknad är  
medlem på Mitt Livs StiL.
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