ALKOHOL-& DROGPOLICY

Andrarums IF:s alkohol och drogpolicy.
Andrarums IF bedriver en verksamhet med övervägande individuella idrotter. I dessa är alla
former av droger nedbrytande. Det är därför naturligt för medlemmarna att inte använda
alkohol och droger i sin idrottsutövning såväl vid träning som tävling. Att detta efterlevs
ansvarar ledarna och styrelsen för. Genom samlingar vid träningar, läger och tävlingar stärks
gemenskapen och uppmuntras av såväl ungdomar under 18 år som vuxna att idrotta och
därigenom naturligt avstå från droger. Samhörigheten i föreningen motverkar människors
isolering vilket påverkar våra medlemmars attityd i positiv riktning så att det är naturligt att
avstå från droger och liknande.
Detta innebär för
TOBAK

Inga ungdomar får använda tobak vid våra träningar, tävlingar,
läger mm.
Ledare och övriga föreningsmedlemmar får inte röka i barn och
ungdomars närvaro.
Om detta sker skall styrelse ha ett samtal med ungdom/
förälder/ledare/medlem och påminna om vår policy.
Rökning i klubbstugan är förbjudet.
I övrigt gäller svensk lag angående var och när de vuxna får röka.

ALKOHOL

Inga ungdomar får använda alkohol vid våra träningar,
tävlingar, läger mm.
Ledare och övriga föreningsmedlemmar skall vara restriktiva
och att i samband med barn-och ungdomsaktiviteter avstå
från alkohol. Vid läger för ungdomar får alkohol inte
förekomma.
Skulle detta uppkomma kommer vi omedelbart att stävja
detta genom samtal med ungdom/förälder/ledare/medlem
och påminna om vår policy och att tillsammans göra upp en
åtgärdsplan.
Ingen får vara berusad på offentlig plats när man är klädd i
föreningens träningsoverall. Alla medlemmar skall stävja detta.
Vuxna skall föregå som goda föredömen.

NARKOTIKA /
DOPINGPREPARAT

Alla preparat som är förbjudna enligt svensk lag är även förbjudna
att användas av våra aktiva. Vid misstanke om att medlem som inte
är myndig använder narkotika-eller dopningspreparat tar ledaren
och styrelsen ett samtal med medlemmen och styrelsen tar kontakt
föräldrarna. Styrelsen erbjuder sig att hjälpa föräldrarna med att ta
kontakt med de sociala myndigheterna. Om medlemmen fortsätter
att använda narkotika/dopingpreparat i verksamheten blir medlemmen avstängd men är välkommen tillbaka så fort han/hon visar
att policyn kan följas.
Vid misstanke om medlem som är myndig använder narkotika-

eller
dopingpreparat tar styrelsen ett enskilt samtal med medlemmen och

erbjuder hjälp t ex genom kontakt med sociala myndigheter.
Fortsätter missbruket i verksamheten blir medlemmen avstängd
och polisanmäld. Medlemmen är välkommen tillbaka så fort
han/hon visar att policyn kan följas.
Det är upp till medlemmen, såväl som ungdom som vuxen, att
själva söka dispens via Riksidrottsförbundet för dopingklassade
läkemedel som används för medicinskt bruk.

Så här gör vi för att sprida vår alkohol-och drogpolicy till våra medlemmar:
Alkohol-och drogpolicyn finns på vår hemsida.
AIF:s handbok som bl a innehåller policyn utdelas till alla nya medlemmar.
Policyn anslås i klubblokalen och finns tillgänglig i årsmötesboken..
……………
Uppföljning sker via styrelsen som utvärderar policyn inför årsmötet och föreslår ev
ändringar.
Alkohol-och drogpolicyn tas upp och godkännes vid årsmötet
……………
Den interna kompetensen ger vi våra klubbmedlemmar genom att erbjuda dem den
nödvändiga utbildning som behövs för att kunna arbeta förebyggande.
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