Drogpolicy för Täfteå IK
För Täfteå IK är det viktigt med kamratskap, gemenskap och social fostran.
Det är också viktigt att de som är aktiva i idrottsföreningen utvecklas både som
ansvarstagande individer och förebilder som i sitt idrottande. Av central betydelse är här hur
ledare och andra vuxna uppträder och agerar gentemot mot våra aktiva barn och ungdomar.
I syfte att verka som förebild för alla medlemmar har Täfteå IK som en del i detta antagit en
drogpolicy.

Tobak
Tobaksanvändning har negativa effekter på idrottsutövandet, och är allmänt dåligt för
hälsan. Därför verkar vi i Täfteå IK för rökfria miljöer. Det betyder att rökning inomhus
i våra anläggningar inte accepteras.
Alkohol
Täfteå IK har som mål att inte stimulera till bruk av alkohol, samt arbeta aktivt för att
förhindra, eller åtminstone senarelägga, ungdomars alkoholdebut.
Utgångspunkten i arbetet är att idrott och alkohol inte hör ihop. Ett deltagande i de
idrottsliga aktiviteter som Täfteå IK erbjuder ska vara trygga och fria från alkohol.
Följande riktlinjer avseende alkoholbruk gäller därför i vår idrottsliga verksamhet.
Vi tillåter inte att våra aktiva och ledare brukar alkohol under:
• Träningar och träningsläger
• Tävlingar och matcher
I samband med barn och ungdomsverksamhet gäller ovanstående regler även för
andra vuxna som kan förknippas med aktiviteten. Alla vuxna ska föregå med gott
exempel.
Alkoholutskänkning i samband med fester för vuxna i Täfteå IK:s regi och lokaler
skall godkännas av Styrelsen.
Doping och narkotika
Allt bruk och hantering av doping- och narkotikapreparat är förbjudet enligt svensk
lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får INTE förekomma i vår verksamhet.
Vad händer om man inte följer riktlinjerna?
Om reglerna ovan inte följs kommer Täfteå IK att uppmärksamma personen i fråga
om våra riktlinjer. Vilka åtgärder som i övrigt vidtas beror på det specifika fallet. Vid
fall med inblandande under 18 år kommer Täfteå IK att kontakta den aktuella
sektionens ledare samt föräldrar/vårdnadshavare.
Täfteå IK:s styrelse ansvarar för att denna drogpolicy uppdateras, samt att den
kommer till kännedom för samtliga medlemmar i Täfteå IK. Styrelsen ansvarar
för att:
•
•
•
•

Anordna utbildningar och föreläsningar om droger vid behov.
Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar i föreningen.
Innehållet i policyn ständigt skall hållas levande i föreningen.
Policyn anslås på lämpliga platser, däribland på vår hemsida.

