Drogpolicy för Brunskog United
Brunskog United är en ideell idrottsförening som arbetar för:
•

Idrottande

•

Gemenskap

•

Kamratskap

•

Social fostran

För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och i kamratskap.
Hur vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling.
Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som
riktlinjer och till stöd för medlemmarna.
Syftet med policyn är att höja debutåldern för tobak och alkohol samt förhindra missbruk av
narkotika och dopingpreparat.

Förhållningssätt tobak– Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.
Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak
Om vi skulle upptäcka tobaksbruk gör vi följande:
•

Samtal med ungdomarna och kontakt med föräldrarna

Som ungdomsledare måste man tänka sig för i sitt tobaksbruk i samband med träning och
match.
Förhållningssätt alkohol – Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på
restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolaget, enligt svens lag.
Vi tillåter ej att våra ungdomar dricker alkohol.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi följande:
•
•

Samtal med ungdomarna och kontakt med föräldrarna
Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheten

Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina
ungdomar.
Följande regler gäller för ledare:
•
•
•
•
•

Man får inte dricka alkohol under resor, läger eller turneringar när man har ansvar för
sina ungdomar
Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte
Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder
Om det skulle upptäckas att någon/några av våra ledare brutit mot dessa regler eller
uppvisa andra symtom på problem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare
åtgärder
På fester där det förekommer alkohol måste förälder godkänna att ungdomarna får
delta eller att målsman deltar

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:
• Enskilt samtal
• Erbjuda stöd och hjälp
Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag.
Förhållningssätt narkotika och dopingpreparat:
All hantering och bruk av narkotika är förbjuden, enligt svensk lag. All form av doping är
förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hantering och bruk av vissa dopingpreparat även
förbjuden enligt svensk lag.
Skulle det upptäckas att någon/några av våra ungdomar använt narkotika eller dopingpreparat
gör vi följande:
•
•
•

Enskilt samtal och kontakt med föräldrar
Kontakt med sociala myndigheter och polis
Vid bruk av dopingpreparat: Kontakt med Rikidrottsförbundets antidopinggrupp

Följande regler gäller för ledare:
Ingen av våra ledare får bruka narkotika eller dopingpreparat och vid upptäckt gör vi följande:
•

Enskilt samtal och kontakt med polis

Ansvaret att följa föreningens drogpolicy är gemensamt mellan ledarna och
ungdomarnas föräldrar. Det yttersta ansvaret ligger på ledare och styrelse dit man som
ungdom eller förälder kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem
som är svårt att hantera.
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