DROGPOLICY
SELÅNGER BANDY

Drogpolicy
Selånger SK Bandy är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande,
gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och
ungdomar utvecklas i sin idrott och i sitt kamratskap. Hur vi som ledare agerar mot
våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling.
Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler
fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna.
Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också ur
alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i
föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med
ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

1.1 Alkohol
Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild
för sina ungdomar. Följande regler gäller:
• Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband
med idrottsverksamhet för barn och ungdom. Det gäller även under träningsläger
och tävlingar eller resor till och från dessa.
• Ingen alkoholförtäring på fester där ungdomar är med.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot
våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i
förtroendesamtal för vidare åtgärder.

1.2 Tobak
Föreningen vill:
• Uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan
tobaksanvändning.
• Göra ledare och aktiva medvetna om tobakens negativa inverkan på individ och
miljö och därmed arbeta för att konsumtionen minskar.
• Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak. Upptäcks tobaksbruk gör vi på
följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder.
• Uppmana föräldrar, aktiva över 18 år och ledare att föregå med gott exempel och
tänka sig för i sitt tobaksmissbruk samt vara restriktiva i samband med träningar
och matcher.

1.3 Narkotika och dopningspreparat
Användning av narkotika och prestationshöjande medel enl. ICO:s dopninglista är
förbjuden enligt svensk lag. Undantaget om spelaren har läkarintyg för t ex
astmamedicin. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt/varit
i närheten av narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande vis:
• Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala myndigheter.
• Myndiga ledare/spelare/föräldrar polisanmäls!

