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1. BAKGRUND
Enköpings SK Hockeys målsättning är att erbjuda den bästa ungdomsverksamheten i Uppland. Vår förening är en ”plantskola” som utvecklar våra aktiva för
spel på en hög nivå. Vi skall ha ett väletablerat A-lag för spel i toppen på
division ett - och allsvenskan på sikt. Denna målsättning åstadkommer vi
genom att utveckla våra ledare, ge goda förutsättningar för våra lagenheter
samt utveckla vår positivism – ”Allt är möjligt”.
Vår verksamhet ska utveckla våra aktiva sportsligt så väl som socialt, i en trygg
miljö. Som ett led i detta har en drogpolicy för föreningen tagits fram.

2. SYFTE OCH MÅL
ESK Hockeys drogpolicy har till syfte att skapa en tydlighet och samsyn kring
föreningens ställningstagande och riktlinjer gällande alkohol och droger i
samband med föreningsverksamheten. Drogpolicyn ska vara känd av alla i målgruppen som består av föreningens medlemmar och föräldrar. Att vidta åtgärder
vid överträdelse av policyn ska te sig naturligt och accepteras.
ESK Hockeys drogpolicy omfattar alkohol, narkotika och dopningsmedel.
Grundläggande för policyn är de i svensk lagstiftning angivna bestämmelser för
alkohol, narkotika och dopningsmedel.

3. RIKTILINJER OCH PÅFÖLJDER
ESK Hockeys logotype är laddad med föreningens värderingar, profil och målsättning. Vid besök på Systembolaget, pubar, nattklubbar eller motsvarande
med direkt alkoholrelaterade aktiviteter bör ej föreningens logotype förekomma
(föreningsjackor, tröjor m.m.)

* som har arbetsuppgift under träning/matcher, ex. funktionär, hjälpledare.

Vi accepterar inte att alkohol förekommer bland spelare, ledare eller föräldrar*
i samband med träning eller match. Vid överträdelse ska spelare, ledare eller
föräldrar* omedelbart avvisas. Om denna överträdelse utförs av ungdom under
18 år skall förälder omedelbart kontaktas och hämta barnet. Avvisningen hanteras av ledare eller styrelsemedlem.
Uppföljande samtal med spelare genomförs av ansvarig ledare eller utsedd
medlem i ESK Hockey Sportkommitté. Uppföljande samtal med ledare eller
förälder* utförs av ordförande eller person utsedd av ESK Hockey styrelse.
Vederbörande bör erinras om att det inträffade bryter mot gällande ordningsföreskrifter i föreningen.
ESK Hockey förväntar sig att föräldrar och andra närvarande i samband med
föreningens verksamhet respekterar inriktningarna i denna drogpolicy.
Drogpolicy riktar sig emellertid till föreningens spelare, ledare och föräldrar*.

4. KOMMUNIKATION
Det är grundläggande att denna drogpolicy blir känd för samtliga föreningens
spelare, ledare och föräldrar. Drogpolicyn kommer att publiceras på hemsidan
för ESK Hockey när första version fastställts (december 2009). Under perioden
januari-mars 2010 ansvarar föreningens lagledare att drogpolicyn diskuteras
igenom i respektive lagenhet med spelare, ledare och föräldrar. Drogpolicyn
kommer att förfinas och förtydligas löpande varför synpunkter och kommentarer välkomnas. I samband med uppstart av säsongen 2010-11 kommer
drogpolicyn att ytterligare förankras på ett föreningsmöte och repeteras i
lagenheterna.

Fastställd av Enköpings SK hockeyklubbs styrelse.
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* som har arbetsuppgift under träning/matcher, ex. funktionär, hjälpledare.
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