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Hvidovre AM ønsker at sende et klart signal til både foreningens medlemmer og vores omverden om vores holdninger 

til doping. 

 

 Doping bryder med idrættens ånd og dermed begreber som fair play og ærlighed. Doping er snyd og udviser 

en mangel på respekt for både sig selv, atletikken, sine kammerater og Hvidovre AM. Hvidovre AM tager 

derfor afstand for enhver brug af doping. 

 Som medlem af Dansk Atletik Forbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) er Hvidovre AM omfattet af de 

nationale antidopingregler, som DIF og Anti Doping Danmark (ADD) har etableret, og som følger det 

internationale regelsæt (World Anti-Doping Program) under World Anti-Doping Agency (WADA). 

 Alle medlemmer er forpligtet til at deltage i de dopingkontroller som de bliver udtaget til uanset tid og sted, og 

uanset hvilken antidopingmyndighed der står for indkaldelsen. 

 Alle medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af de 

involverede officielle organer. 

 Det er til enhver tid den enkelte udøveres eget ansvar at have kendskab til og overholde dopingreglerne. Det 

betyder også, at det altid er udøverens eget ansvar at sikre, at intet forbudt stof kommer ind i hans eller hendes 

krop. Og det er uanset indtagelsen er sket uforskyldt. 

 Klubben anbefaler derfor, at man til enhver tid ikke indtager fødevarer, drikkevarer eller kosttilskud, hvis man 

er det mindst i tvivl om hvad de indeholder. 

 Klubbens trænere står til enhver tid til rådighed med vejledning omkring hvordan man skal forholde sig. 

Kender de ikke svaret, så henvises der til nedenstående links eller til Anti Doping Danmarks Antidoping linje.  

 Skulle en udøver blive kendt skyldig i brug af doping, snyd med dopingkontrollen, manglende overholdelse af 

whereabouts, salg eller formidling af ulovlige stoffer, så vil Hvidovre AM til enhver tid følge de gældende 

regler fra DIF ift annullering af resultater, udelukkelse fra træning og konkurrence. 

 Bryder en udøver dopingreglerne vil bestyrelsen tage stilling til om der skal ske en tilbagebetaling af tildelt 

økonomisk støtte i den periode misbruget har fundet sted samt tage stilling til fortsat medlemskab af 

foreningen. 

 

Ved indmeldelse i Hvidovre AM forpligter man sig til at efterleve ovenstående regler. Ønsker man ikke dette, så kan 

man ikke blive medlem af foreningen. 

 

 

Gode links: Anti Doping Danmarks hjemmeside – DIF hjemmeside om antidoping –  

ADD og DIF’s ”Nationale Antidopingregler” – ADD’s Medicinfortegnelse 
 

http://www.antidoping.dk/Raadgivning/Dopinglinien.aspx
http://www.antidoping.dk/
http://www.dif.dk/PROJEKTER_OG_RAADGIVNING/doping.aspx
http://www.antidoping.dk/Regler/~/media/antidoping_dk/filer/Regler/Nationale%20antidopingregler%20Marts%202011.ashx
http://www.antidoping.dk/Medicin.aspx

