DROGPOLICY för Skurups IBK
Bakgrund
Skurups IBK en ideell idrottsförening som bedriver innebandy från de allra yngsta barnen till seniorer.
Vi vill har en ståndpunkt att droger och idrott inte hör ihop och där vi även visar på att vi tar ett
samhällsansvar så att vårdnadshavare, sponsorer och andra intressenter vet vad vår förening står för i
dessa frågor.
Vi vill i föreningen påverka våra barn/ungdomar och vuxna till ett hälsosamt leverne, och för att
påverkan skall bli positiv så krävs det att våra ledare och andra engagerade vuxna är goda förebilder.
Det är viktigt att våra aktiva och dess vårdnadshavare skall känna sig trygga genom att känna till
föreningens drogpolicy.
Policyn i föreningen skall vara ett levande dokument som skall revideras årligen och fungera som ett
stöd för både ledare, spelare och vårdnadshavare.
Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat.

Riktlinjer gällande tobak


Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi för spelare, ledare och
funktionärer under 18 år, för äldre gäller återhållsamhet.
(Dvs träning, matcher, läger, avslutningar mm)



Ingen försäljning av tobak och snus i föreningens egna café.



Ej tillåtet att röka och snusa då man bär föreningens emblem
eller med föreningens text.

Åtgärder
Rök- och snus fritt Skurups Sparbank Arena, gäller även utanför entrén.
Om spelare bryter mot någon av dessa riktlinjer har vi ett enskilt samtal
med individen i fråga samt kontakt med dennes vårdnadshavare ( om de är under18 år). Det är
tränarens/ledarens ansvar att ta samtalet. Upprepas förseelserna och man inte följer uppsatt policy
kan tidsbestämd avstängning från verksamheten ske. Viktigt att ansvarig ledare informerar styrelsen
om ev brutna riktlinjer.
Om äldre ledare och funktionärer inte beaktar att använd tobak och snus utom synhåll för barn och
ungdomar är det styrelsens uppgift att samtala med ledare/funktionär, om överträdelse upprepas
flertalet gånger kan styrelsen besluta om avstängning från ledare/funktionärsuppdraget.
Vårdnadshavare bör även de föregå med gott exempel och avstå från tobaks användande i samband
med föreningens verksamhet.

Riktlinjer gällande alkohol



Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi för spelare, ledare,
styrelsemedlemmar och funktionärer, dvs träning, cuper, läger och matcher.



Det är förbjudet att dricka alkohol och uppträda påverkad i föreningens kläder.



Undantag från nolltoleransen gäller vid eventuella föreningsfester där deltagarna är 18 år eller
äldre.



För samtliga spelare/ledare/funktionärer/vårdnadshavare och styrelsemedlemmar är det ej
tillåtet att komma påverkad av alkohol till träning, match och möten samt även vara bakfull.

Åtgärd
Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol, om så sker tar ansvarig ledare ett samtal
gemensamt med individen och vårdnadshavaren. Vid upprepade förseelser kan styrelsen ta ett beslut
om ev tidsbestämd avstängning samt ta kontakt med sociala myndigheter för hjälp och stötte för
individen. Om ledare/funktionärer brutit mot riktlinjerna tar styrelsen hand om samtalet och upprepas
förseelserna kan ledare/funktionärer stängas av från sitt uppdrag. Personer som kommer påverkade
till föreningsaktiviteter avisas på plats.

Riktlinjer gällande narkotika


All hantering utav narkotika är förbjudet enligt svensk lag.



Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningen regi för spelare, ledare, funktionärer
och styrelsemedlemmar.



Vid medicinskt bruk skall läkarintyg visas upp för berörd ledare.

Åtgärd
Vid upptäckande av någon form av drog användning och hantering tar styrelsen med ledaren ett
samtal med individen och vårdnadshavaren (om under 18 år), samt tar kontakt med polis och sociala
myndigheter. Vid upprepade förseelser kan styrelsen ta ett beslut om en tidsbestämd avstängning.

Riktlinjer gällande dopingpreparat


All form av dopingpreparat är förbjudet enligt lag.



Föreningen lyder under Riksidrottsförbundets dopingsreglemente.



Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningsregi för spelare, ledare, funktionärer
och styrelsemedlemmar.



Vid medicinskt bruk skall läkarintyg uppvisas för berörd ledare.



Spelaren själv skall känna till gällande dopingregler och själv ta ansvar för eventuella
kosttillskott.

Åtgärder
Vid upptäckande av användning av dopingpreparat tar ordförande, ungdomsansvarig och ledare ett
samtal med individen och vårdnadshavare (om under 18år), samt tar kontakt med polis och sociala
myndigheter.
Spelaren stängs av med omedelbar verkan i högst 6 månader.
Spridning av drogpolicyn
Policyn finns på föreningens hemsida, och skall läsas av samtliga ledare och styrelsemedlemmar. Den
skall spridas och diskuteras på föräldramöten, ledarmöten och spelarmöten, samt även ges ut till
sponsorer.
Det åligger styrelsen att varje år revidera policydokumentet inför nästkommande säsong och uppmana
ledarna att uppdatera sig på det reviderade dokumentet.
Kompetensutveckling
Styrelsen får i uppdrag att finna en föreläsning eller kurs som skall ges till samtliga ledare och
styrelsemedlemmar för att bättre kunna profilera drogpolicyn samt få en större kunskap om
droger, alkohol och tobaks påverkan på individen.
Vid ett av säsongens ledarmöten diskutera drogpolicyn och prata om vad man som ledare ska vara
uppmärksam på.
Aktivitetsplan
Mål









Fastställa policy för 2017/18
Ledarmöte med sign-on
Spelarmöte med sign-on
Föräldramöte
Hemsidan
Översyn och revidering
Fastställa policy för 2018/2019

Åtgärd
Styrelsemöte okt -17
okt/nov-17
nov-17
Skall tas upp nov-17
Skall läggas upp okt-17
Styrelsemöte aug/sep -17
Styrelsemöte okt-18

Ansvar
Ordförande
Ungdom/senior ansvarig
Ledarna
Ledarna
Kansliet
Ordförande
Ordförande

Övrigt
Vid eventuella svårigheter i förhållande till drogpolicyn, då ledare och styrelse kan känna sig
obekväma i att konfrontera de berörda, kan hjälp och råd fås av Skåneidrottens anti-DANT grupp.

Drogpolicyn för Skurups IBK antagen.

Datum:13 oktober 2017

Sign-on Drogpolicy

Jag har tagit del av Skurups IBK's drogpolicy och följer härmed de
uppsatta riktlinjerna för föreningen.

Namn:
Datum:

Lag:

