
   

Vit hava øll ábyrgd, tá tað ræður um antidoping 
Henda reglugerð er galdandi fyri allar limir í feløgum undir FSS. Reglugerðin byggir á altjóða 

reglur um antidoping, sum ÍSF hevur bygt inn í føroysku antidoping-reglugerðina. 

Ábyrgdin hjá FSS 
FSS skal tryggja, at vit hava reglur og mannagongdir á økinum sum heild, og at feløgini fylgja 

mannagongdini. FSS skal upplýsa um hetta heimasíðuni og aðrastaðni. Henda mannagongdin 

er kjølfest í reglugerðini hjá ÍSF, sum er grundað á altjóða reglar hjá World Anti-Doping 

Agency. 

Ábyrgdin hjá feløgunum undir FSS 
Feløgini skulu kunna nýggjar limir um reglurnar og tryggja, at lyftiváttanin verður undirskrivað. 

Feløgini skulu týðiliga vísa á hugburðin um doping. Um illgruni er um, at limur er dopaður, 

eigur felagið at gera limin varugan við hetta. 

Ábyrgdin hjá limunum í feløgunum undir FSS 
Limirnir skulu kenna reglurnar og fylgja teimum í øllum lutum.  

Sekt 
Í høvuðsheitum er sektin tann, at verður lyftari tikin fyri doping, verður hesin útihýstur frá 

øllum venjingum og kappingum. Lyftarin missir eisini  øll størv, lønt ella ólønt í feløgum og 

sjálvsognarstovnum undir ÍSF. 

Neyvari lýsing av reglum viðvíkjandi sekt eru í reglugerðini hjá ÍSF, sí niðanfyri. 

 

Tilvísingar til aðrar reglur og viðkomandi tilfar – sum FSS fylgir 
Kelda Lýsing Leinki 
World Anti-
Doping Agency 

Altjóða myndugleikin innan antidoping, 
sum altjóða ítróttarsambond fylgja. 

https://www.wada-ama.org/en 

Evnislistin – 
bannaði evni 

Listin hjá WADA, sum lýsir bannaði evni og 
mátar. Listin verður endurskoðaður árliga 
um ársskiftið. Listin er galdandi fyri allar 
íðkarar, eisini motionistar. 

https://www.wada-ama.org/en/prohibited-
list 

Antidoping 
Danmark 

Danski antidoping myndugleikin https://www.antidoping.dk/ 

ÍSF reglugerð Reglugerðin, ið er galdandi fyri føroyskan 
ítrótt 

https://isf.fo/antidoping/dopingreglugerd/ 

International 
Weightlifting 
Federation 

Altjóða vektlyftingarsambandið, sum eisini 
hevur greiða mannagongd um antidoping 

https://iwf.sport/ 
 

International 
Powerlifting 
Federation 

Altjóða styrkilyftingarsambandið, sum 
eisini hevur greiða mannagongd um 
antidoping 

https://www.powerlifting.sport/ 
 

World 
Kettlebell 
Sport 
Federation 

Altjóða kúlulyftingarsambandið, sum eisini 
hevur greiða mannagongd um antidoping 

https://wksf.site/# 
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