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Alkohol- & Drogpolicy  
fo r Djuro -Vindo  IF 
Djurö-Vindö IF är en förening som ska förknippas med en tydlig inställning mot droger och 
alkohol. Föreningen ska engagera sig för att se till att dess medlemmar informeras och 
känner till var Djurö-Vindö IF står i frågan. 

Syftet är att skapa tydliga riktlinjer och vilka förhållningsregler som gäller för aktiva, ledare, 
tränare och föräldrar när de representerar Djurö-Vindö IF vid tävlingar, träningar och 
lägerverksamhet. 

Styrelsen ansvarar för att varje år förankra denna policy hos sina medlemmar över 12 år, 
tränare, ledare, föräldrar och sponsorer. 

Tobak 

 Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom vår verksamhet 
(träningar, tävlingar och lägerverksamhet) 

 Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna och ska därmed föregå 
med gott exempel. Vi tillåter ej att aktiva över 18 år använder tobak inom vår 
verksamhet (träningar och tävlingar) 

 Som barn- och ungdomsledare/tränare är det viktigt att man är en god förebild för 
sina barn och ungdomar. Inom vår verksamhet (träningar, tävlingar) ska man som 
ledare avstå från att använda tobak 

Alkohol 

 Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol inom vår 
verksamhet (träningar, tävlingar och lägerverksamhet) 

 Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna och ska därmed föregå 
med gott exempel. Vi tillåter ej att aktiva över 18 år använder alkohol inom vår 
verksamhet (träningar och tävlingar) 

 Som barn- och ungdomsledare/tränare är det viktigt att man är en god förebild för 
sina barn och ungdomar. Inom vår verksamhet (träningar, tävlingar) ska man som 
ledare avstå från att använda alkohol. 

 Föräldrar som medföljer på tävlingar eller lägerverksamhet, föregår med gott exempel 
så att föreningens rykte inte skadas. 

 Vi avstår från att teckna sponsoravtal med företag som kan uppfattas uppmuntra till 
ökad alkoholkonsumtion. 

 Det är ej tillåtet, för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter 
dricka alkohol eller uppträda berusad eller använda någon form av droger i 
föreningens profilkläder. 

Narkotika och Dopingpreparat 

 All bruk och hantering av narkotika eller dopingpreparat är förbjuden i vår 
verksamhet 
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Handlingsplan 

Tobak 

Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar under 18 år använder tobak 
(snus eller röker) inom vår verksamhet agerar vi på följande sätt: 

 Ledare/tränare samtalar med barnet/ungdomen samt kontaktar föräldrar 

Om vi upptäcker att någon av våra aktiva över 18 år använder tobak inom vår verksamhet 
agerar vi på följande sätt: 

 Ledare/tränare samtalar med den aktive 

Om vi upptäcker att någon av våra tränare/ledare för aktiva under 18 år använder tobak 
inom vår verksamhet agerar vi på följande sätt 

 Representant från styrelse eller sektionsledning talar med tränaren/ledaren 

Alkohol 

Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar under 18 år använder alkohol 
inom vår verksamhet agerar vi på följande sätt: 

 Ledare/tränare samtalar med barnet/ungdomen samt kontaktar föräldrar 

Om vi upptäcker att någon av våra aktiva över 18 år använder alkohol inom vår verksamhet 
agerar vi på följande sätt: 

 Ledare/tränare samtalar med den aktive 

Om vi upptäcker att någon av våra tränare/ledare för aktiva under 18 år dricker alkohol inom 
vår verksamhet agerar vi på följande sätt 

 Representant från styrelse eller sektionsledning talar med tränaren/ledaren 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/tränare agerar vi på följande 
sätt: 

1. Enskilt samtal 
2. Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd 
3. Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet, stängs 

man av från sitt tränar/ledaruppdrag 

Narkotika och dopingpreparat 

Om vi misstänker/upptäcker att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika 
eller dopingpreparat agerar vi som följande 

1. Enskilt samtal med medlemmen och kontakt med föräldrar om medlemmen är under 
18 år 

2. Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis 


