Drogpolicy Vännäs VK
Föreningslivet i Vännäs VK är uppbyggt på ideell bas och vi arbetar för gemenskap,
kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i
sitt idrottande och i livet utanför idrotten. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra
barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling.
Ett led i detta arbete är att vi har en gemensam drogpolicy med riktlinjer och stöd till
föreningens medlemmar. Syftet med policyn är att höja debutåldern för tobak- och
alkoholbruk samt förhindra missbruk av narkotika och dopningsmedel.
Drogpolicyn ska följas av alla barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna som deltar i vår
verksamhet. Ansvaret för eventuella större åtgärder är styrelsens.
Definitioner:








Barn och ungdom är personer som är under 18 år
Unga vuxna är personer mellan 18-25 år
Vuxna är alla över 18 år
Aktiva omfattar alla medlemmar som tränar och spelar i föreningen
Ledare omfattar alla som i föreningen har av föreningen utsett uppdrag
Narkotika innebär all icke medicinsk användning av de preparat som är
narkotikaklassade enligt svensk lag
Dopning innebär alla preparat som är otillåtna inom idrotten samt förbjudna enligt
svensk lag

1. Förhållningssätt tobak
Åldersgräns är 18 år enligt svensk lag. Vi tillåter inte användande av tobak i samband med
föreningens aktiviteter. Vi arbetar aktivt med påverkan för att våra aktiva inte ska använda
tobak. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är
en förebild för sina ungdomar.
Om vi upptäcker att aktiva under 18 år använt tobak gör föreningen på följande sätt:
• Samtalar med personen och kontaktar föräldrar
2. Förhållningssätt alkohol
Enligt svensk lag är åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka alkoholhaltiga
drycker på restaurang och 20 år för köp alkoholhaltiga drycker på systembolag.
Vi tillåter inte användande av alkohol i samband med träningar/läger/matcher/resor som
arrangeras i föreningens regi. Som ledare och vuxen är det särskilt viktigt att tänka på sitt
ansvar och sin roll som förebild för ungdomarna.
Vi tillåter inte att våra aktiva eller ledare uppträder berusade eller bakfulla på träning,
tävling, match eller annat möte. Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i
föreningens kläder. Det får inte förekomma alkohol på fester som anordnas av föreningen.
Om vi upptäcker att aktiva under 18 år druckit alkohol gör föreningen på följande sätt:
• Samtalar med personen och kontaktar föräldrar
• Vid misstanke om större problem tar vi kontakt med sociala myndigheter

Vid misstanke om alkoholproblem hos en ledare gör föreningen på följande sätt:
•Samtalar med personen och erbjuder hjälp och stöd
•Vid upprepade tillfällen av berusning avstängs personen från ledaruppdrag
3. Förhållningssätt narkotika och dopningspreparat
All form av narkotikahantering är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hantering
och bruk av narkotika förbjuden enligt svensk lag. All form av doping är förbjuden enligt
idrottens regler, dessutom är hantering och bruk av vissa dopningspreparat även förbjudna
enligt svensk lag.
Vi arbetar aktivt med påverkan för att våra aktiva inte ska använda narkotika och
dopningspreparat. Vid misstanke att aktiv intar narkotika eller dopningspreparat gör
föreningen på följande sätt:
• Samtalar med personen och kontaktar föräldrar (om personen är under 18 år)
• Kontaktar sociala myndigheter och polis
• Kontakt Riksidrottsförbundets antidopinggrupp (endast vid doping)
• Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för den berörda
Vid misstanke om att narkotikamissbruk hos en ledare gör föreningen på följande sätt:
•Samtalar med personen och erbjuder hjälp och stöd
•Vid upprepade tillfällen av narkotikapåverkan avstängs personen från ledaruppdrag
4. Förhållningssätt energidryck
Åldersgräns är 15 år för att köpa energidryck enligt Svensk Dagligvaruhandel.
I samband med föreningens aktiviteter bör barn/ungdomar/unga vuxna/vuxna avstå från
att använda energidrycker. Vi arbetar aktivt med påverkan för att våra aktiva inte ska
använda energidrycker. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt
ansvar och att man är en förebild.
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