Dopningspolicy Member 24
Member 24 tar helt avstånd från och är emot all form av dopning. Vi samarbetar med PRODIS
(Prevention av dopning i Sverige) och arbetar aktivt för att förebygga samt vidta åtgärder om vi
misstänker att det förekommer dopning på våra gym. Vi står bakom budskapet ”100% ren
hårdträning” som syftar till att våra medlemmar skall träna och vårda sin kropp på naturlig väg
utan hjälp av prestationshöjande preparat samt droger.
Som dopning klassas både legala och illegala prestationshöjande medel. Vår definition av
dopningsmedel är densamma som ”Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1996)”.
Member 24´s anti-dopning policy förbjuder användandet av sådana medel hos både personal och
medlemmar (vilket även står nedskrivet i våra medlems avtal).
Vårt arbete mot dopning innefattar:
- Kontinuerlig utbildning av personal samt uppföljning under personalmöten/träffar.
- Utformad policy samt handlingsplan.
- Vi är anslutna till och samarbetar med PRODIS, www.prodis.se
- Vi har utsett en antidopning ansvarig.
- Vi samarbetar med lokalpolisen i de fall vi vill göra anmälan om misstanke.
- Vi har utformat tydlig information om vår policy på vår hemsida, till vår personal samt i
våra medlems avtal.
Vad gör vi om vi misstänker dopning?
Om vår personal får tips eller själva har misstanke om dopning tar vi kontakt med vår antidopning ansvarig för att utreda frågan. Den berörda medlemmen kallas till samtal eller så tas
direkt kontakt med polis för anmälan om misstanke. Skulle personen testas och testet visa sig
positivt (att personen använder dopingpreparat) blir denna avstängd från Member 24 med
omedelbar verkan.
Effekter av dopning och hjälp
Vanliga bieffekter av anabola androgena steroider är stroke, svårigheter att kissa, förminskning
av testiklar, lägre testosteronnivåer, minskad spermieproduktion, leverskador, svullnader, acne,
grövre röst, depressioner, mindre bröst hos kvinnor, sk ”bitch-tits” hos män, hudbristningar,
håravfall, humörsvängningar, förändrad sexlust, aggressivitet. Dessa effekter kommer ofta
tillsammans med en osund fixering vid träning och mat, personlighetsförändringar, problem med
sömn, ångest och dålig självkänsla.
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Om du misstänker att någon i din närhet dopar sig eller om du själv behöver hjälp kan du vända
dig till Doping jourens hemsida eller ringa anonymt på 020-546 987. Om du vill tipsa oss och
misstänker att det förekommer dopning på Member 24, prata med personalen på ditt gym i första
hand så tar han/hon detta vidare till antidopning ansvarig. Du kan även maila oss på
info@member24.se

DOPINGJOUREN (du kan vara anonym) 020-546 987
www.dopingjouren.se

Vår definition av dopningsmedel är densamma som Lagen om förbud mot vissa
dopningsmedel (1991:1996), du kan även se en lista över förbjudna substanser här:
WADA:s lista över förbjudna substanser
http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/WADAsdopinglista/

PRODIS (läs mer om dopning, ladda ner material)
www.prodis.se
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