ÖJA FF:s antidrogpolicy
Bakgrund
Vi i ÖJA FF vill att alla medlemmar i vår verksamhet ska utvecklas positivt, såväl fysiskt, psykiskt som
socialt. Som idrottsförening önskar vi bidra till att våra unga får en trygg och sund uppväxt, så att de i
framtiden blir goda, hälsosamma och välmående individer. Vi vill påverka våra unga medlemmar på
ett positivt sätt, vilket förutsätter bra vuxna förebilder. Vi arbetar för att alla vuxna kring de aktiva i
klubben ska vara goda föredömen. Såväl styrelse, ledare/funktionärer och föräldrar är viktiga
förebilder för ett hälsosamt liv. Det är viktigt att vi gemensamt går före och visar vägen till ett
drogfritt liv. Droger i alla former är negativt både för individ och förening. Vi vill genom detta
dokument förmedla till alla berörda att idrott och droger inte hör ihop och att vi i ÖJA FF har ett
hälsosamt perspektiv i vår syn på idrott.
Definitioner
Vår antidrogpolicy innefattar tobak (rökning och snusning), alkohol, narkotika och dopningspreparat.
Grundläggande
För våra unga medlemmar upp till 18 år gäller förbud enligt lag för bruk av alkohol och tobak. Enligt
lag är narkotika och dopning förbjudet för alla. Langning av alla former av droger till minderårig är
även det olagligt. Det är inte acceptabelt för någon av våra medlemmar, att under några
omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.
Vår policy för barn och ungdomar:
Ingen alkohol får förtäras av person under 18 år.
Rökning och snusning får inte förekomma.
Dopnings- och narkotiska preparat får inte brukas eller hanteras.
Om något barn eller ungdom kommer bakfull till, har nyttjat eller nyttjar alkohol, tobak, dopningseller narkotiska preparat inför eller under föreningens arrangemang, skall ansvarig ledare eller ÖJA
FF:s styrelse rikta en tillsägelse till och föra en diskussion med barnet/ungdomen ifråga. Vidare skall
kontakt tas med förälder, som informeras om vad som har hänt och vilka åtgärder som tagits.
Kontakten skall dokumenteras.
Vår policy för ledare över 18 år samt seniorspelare över 18 år:
Alkoholförtäring i samband med idrottsaktiviteter (träning, match, läger eller liknande) är ej tillåtet.
Tobak (snus och cigaretter) är ej tillåtet under idrottsaktiviteter och ej heller före eller efter i
föreningens kläder.
Dopnings- och narkotiska preparat är enligt lag förbjudet.
Om någon ledare eller spelare över 18 år kommer bakfull till, har nyttjat eller nyttjar alkohol eller
tobak inför eller under föreningens arrangemang, skall ÖJA FF:s styrelse kalla denna person till ett
enskilt möte. Kontakten skall dokumenteras.
Vår policy för föräldrar:
Alkoholförtäring i samband med idrottsaktiviteter (träning, match, läger eller liknande) är ej tillåtet.
Tobak (snus och cigaretter) bör inte brukas i samband med idrottsaktiviteter.
Dopnings- och narkotiska preparat är enligt lag förbjudet.
Om någon förälder nyttjar alkohol under föreningens arrangemang, skall ÖJA FF:s styrelse kalla
denna person till ett enskilt möte. Kontakten skall dokumenteras.
ÖJA FF ansvarar för att detta dokument sprids till medlemmar och andra genom:
Kopia av policyn delas ut till samtliga spelare och ledare.
Information vid spelar- och föräldramöten.
Information på Öja FF:s hemsida.
Denna policy skall vara ett levande dokument, som regelbundet diskuteras och vid behov revideras.
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