DROGPOLICY
För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra
intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna
utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy.
Med anledning av detta har huvudstyrelsen tillsammans med sektionerna antagit följande
ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och doping.
TOBAK
Tobak innefattar både snus och rökning. Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag. Vi tillåter inte
att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning eller
annan föreningsaktivitet.
Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en
förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man i största möjligaste mån
avstå från att använda tobak.
ALKOHOL
Åldersgräns 18 år för att köpa alkohol samt dricka alkohol på restaurang och 20 år för att
handla på systembolaget enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år
dricker alkohol.
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en
förebild för sina ungdomar.






Ingen får dricka alkohol under resor, läger eller under andra aktiviteter när man har
ansvar för ungdomar. För övriga gäller att i största möjliga mån avstå från att dricka
alkohol.
Ingen kommer berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte.
Ingen får dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
På fester i föreningens regi där det förekommer alkohol är det 18-års gräns för att
delta.

Första utgåvan: Fastställd 2015-11-24

Sida 1(2)

NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT
Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av
doping är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av dessa
dopingpreparat (t.ex. anabola, steroider) även förbjudna enligt svensk lag.
Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar utnyttja narkotika eller
dopingpreparat gör vi på följande sätt:





Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
Kontakt med sociala myndigheter och polis.
Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopingsgrupp (endast vid doping)
Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Policy uppdateras vid behov och implementeras via ledarmöten och föräldramöten. Policy
finns på vår hemsida.
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