SKURUPS SKYTTEFÖRENINGS ANTI-DANT POLICY
OCH HANDLINGSPLAN.

Skurups Skytteförening är en ideell förening med ändamål att bedriva skyttesport för alla inom
olika nivåer, grenar och åldrar. För oss är det viktigt att verksamheten stimulerar och förkovrar
juniorer och ungdomar till gemenskap och kamratskap och ett hänsynsfullt uppträdande i
sportskyttesammanhang.
För oss är det viktigt att tänka på att säkerheten alltid kommer först och då blir det extra viktigt att
vi har en drog och alkohol fri miljö att verka inom.
Drogpolicyn omfattar vårt ställningstagande i områdena Dopingpreparat, Alkohol, Narkotika
och Tobak(snus & cigarett).
Vår drogpolicy gäller för all verksamhet som Skurups SKF bedriver. Vår verksamhet innefattar
träningar, tävlingar och läger eller andra aktiviteter som föreningen bedriver och naturligtvis
omfattar det samtliga deltagare.
DOPING.
Allt bruk och hantering av dopingpreparat är enligt svensk lag förbjudet. Föreningen har
nolltolerans avseende hantering och bruk av dessa preparat. Skulle vi inom föreningen misstänka
eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopingpreparat agerar vi på
följande sätt.
- Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om vederbörande är under 18 år.
- Kontakt med RF s antidoping grupp.
- Kontakt med Polis och sociala myndigheter.
Ansvaret för att dessa regler följs är Skurups SKF styrelse. Alla medlemmar har dock ett ansvar för
att all hantering av dopingpreparat uppmärksammas på ett så tidigt stadium som möjligt och att
rapportera detta till styrelsen.
ALKOHOL.
Åldersgränsen är 18 år vid inköp av folköl och att få lov att dricka på krog, pub eller restaurang,
samt åldersgräns 20 år för inköp av alkohol på Systembolaget. I Skurups SKF har vi nolltolerans
avseende förtäring av alkohol i samband med träningar, tävlingar och läger.
Skulle vi inom föreningens verksamhet upptäcka att medlemmar brukar alkohol agerar vi på
följande sätt.
- Enskilt samtal med berörd medlem och föräldrakontakt om vederbörande är under 18 år
- Kontakt med Polis och sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är Skurups SKF styrelse. Alla medlemmar har dock ett ansvar för
att all hantering/missbruk av alkohol uppmärksammas på ett så tidigt stadium som möjligt och att
rapportera detta till styrelsen.
Vid upprepade förseelser kommer styrelsen att ta ställning om fortsatt medlemskap.
NARKOTIKA.
All hantering och bruk av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skurups SKF har nolltolerans
avseende hantering och bruk av narkotiska preparat. Skulle vi inom föreningens verksamhet
misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika agerar vi på
följande sätt.
- Enskilt samtal med berörd medlem och föräldrakontakt om vederbörande är under 18 år.
- Kontakt med Polis och sociala myndigheter
Ansvaret för att dessa regler följs är Skurups SKF styrelse. Alla medlemmar har dock ett ansvar för
att all hantering av narkotika uppmärksammas på ett så tidigt stadium som möjligt och att
rapportera detta till styrelsen.
TOBAK.
Åldersgränsen för rökning och snusning är enligt svensk lag 18 år. All rökning och snusning bland
ledare, tränare funktionärer och föräldrar bör i största möjliga mån undvikas när
ungdomsverksamhet bedrivs. Rökning av vuxna får inte ske i föreningens lokaler eller anläggningar
och i direkt anslutning till dessa. Som vuxen rökare får denna endast brukas utom synhåll för barn
och ungdomar. Om dessa riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt,
- Enskilt samtal med berörd medlem och föräldrakontakt om vederbörande är under 18 år.
Ansvaret för att dessa regler följs är Skurups SKF styrelse. Alla medlemmar har dock ett ansvar för
att uppmärksamma tobaks användning på ett så tidigt stadium som möjligt och att rapportera detta
till styrelsen.
Som ledare, funktionär och vuxen är det viktigt att tänka på att vara en god förebild för föreningens
ungdomar och barn.
Detta visar vi genom att inte befatta oss med dessa preparat och droger och inte bryta mot svensk
lagstiftning.
Det är alla aktivas ansvar att se efter att Anti-DANT policyn efterlevs, följs och sprids men i
huvudsak är det Skurups SKFs styrelse och dess ledare/tränare som har det största och
genomgripande ansvaret.
Skulle det uppkomma en situation då du som aktiv inte vill eller kan konfrontera en medlem som
brukar något av dessa preparat kan man naturligtvis lämna tips och upplysningar till styrelsen som
då kontaktar personen i fråga.
Då narkotika och doping hela tiden finner nya vägar och substanser kommer vi att ha fortlöpande
information och kompetenshöjande insatser till de aktiva och ledare samt deras föräldrar/målsmän.
Tänk även på att ta del av den droginformation som kommer via skolan och kommunen då det är av
yttersta vikt att vi alla är upplysta och informerade i ämnet.
Då viss medicin kan klassas som doping och narkotika är det av största vikt och mycket viktigt att
redogöra för ledare/tränare hur detta används då det kan bli aktuellt att söka dispens för den aktive
hos läkare. Vid osäkerhet hör med din läkare för rådgivning eller kontakta Riksidrottsförbundet
(www.rf.se) för mer information.

Kommunikationen av Skurups SKF drogpolicy sker genom att den kommer att vara tillgänglig på
vår hemsida samt att den kommer att lyftas fram vid klubbens möte med samarbetspartners,
sponsorer, kommun och andra instanser som klubben har kontakt med.
Ledare och styrelse kommer att ansvara för att alla medlemmar får upplysning om den gällande
drogpolicyn i föreningen. Drogpolicyn kommer även att sitta uppsatt på anslagstavlorna vid våra
banor och anläggningar och upplysningsmatreal gällande detta kommer att finnas tillgängligt.
Naturligtvis kommer hela Anti-DANT dokumentet att finnas tillgängligt till de som önskar ha det då
en spridning av detta är av största vikt och angelägenhet.
Då spetskompetensen och kunskapen om droger och dess verkningar inte finns i föreningen har vi
för avsikt att bjuda in en föreläsare från Skåneidrotten i ämnet då ALLA berörda och intresserade
välkomnas.
Skurups SKF kommer även i fortsättningen att ha ett nära samarbete och uppföljning med Skurups
Kommun samt Skåneidrottens dopingarbete och en fortsatt utveckling av vår policy och
handlingsplan.
Vid behov kommer policyn att revideras och kompletteras för att få ett så komplett dokument som
möjligt.
Anti-DANT policyn med dess handlingsplan kommer att läggas fram för godkännande till nästa
årsmöte 2016 men föreningen arbetar redan idag för att verka i en drog och rökfri miljö.
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