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DROGPOLICY FÖR ESLÖVS GOLFKLUBB

Bakgrund
Föreningslivet i Eslövs Golfklubb vilar på ideell bas och skall verka för gemenskap, kamratskap
och social fostran. För klubben är det viktigt att barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande, så att
de ges möjlighet att växa som individer. I denna deras utveckling är det viktigt att de vuxna föregår
med gott exempel och därför har klubben antagit en drogpolicy, där ett gemensamt förhållningssätt
utifrån denna, skall fungera som riktlinje och stöd för klubbens aktiva barn, ungdomar, ledare och
medlemmar.
Syftet med drogpolicyn är att förhindra bruk av alkohol, tobak, narkotika och dopingpreparat bland
ungdomar och medlemmar.
Drogpolicyn omfattar all klubbens verksamhet, även vid representation av klubben utanför den egna
banan.
Vid avvikelse från policyn skall klubbchef eller styrelsemedlem kontaktas.
Ansvaret för att klubbens drogpolicy följs ligger på klubbens styrelse.
Alkohol
Åldergränsen för tillstånd att inhandla alkohol i butik eller på restaurang är 18 år.
Klubben accepterar inte att ungdomar under 18 år dricker alkohol.
Om så sker, gäller följande:
–
samtal med ungdomen och kontakt med föräldrarna
–
vid misstanke om problem tas kontakt med sociala myndigheter
Kontakt med sociala myndigheter tas av klubbens styrelse.
Ansvaret för att klubbens regler i denna del följs ligger på ungdomarna själva, på ledare, på
medlemmarna och på klubbens styrelse.
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på det egna ansvaret och att agera som
förebild för ungdomarna.
För dessa funktionärer gäller följande:
–
konsumtion av alkohol i samband med ungdomsverksamhet i klubbens regi är förbjudet
–
för chaufför i klubbens verksamhet gäller nykterhet
–
att berusad eller påverkad delta i träning, tävling eller annan verksamhet är förbjudet
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av ledarna rekommenderas följande:
–
enskilt samtal
–
erbjudande om hjälp och stöttning
–
kontakt med klubbchef eller styrelsemedlem
Ledare som bryter mot klubbens regler i denna del avstängs från sitt uppdrag som ungdomsledare.
Ansvaret för att reglerna följs ligger på klubbens styrelse.

Tobak
Med tobak menas här rökning och snusning.
Åldersgränsen för inköp av tobak är 18 år, därför tillåts inte ungdomar i klubben under denna
åldersgräns att snusa eller röka.
Sker detta, gäller följande:
–
samtal med ungdomen
–
kontakt med föräldrarna
Som ungdomsledare och vuxen är det även här viktigt att tänka på sitt ansvar och föregå med gott
exempel.
Under klubbens ungdomsaktiviteter bör inte tobak i någon form förekomma.
Ansvaret för att reglerna i denna del följs ligger på ledarna och på klubbens styrelse.
Narkotika och dopingpreparat
All ickemedicinsk hantering och bruk av narkotika är förbjudet enligt svensk lag.
All form av doping är förbjudet under idrottens regler och detta gäller därför samtliga kategorier av
klubbmedlemmar.
Upptäcks någon medlem, ung eller gammal, påverkad av eller hanterande ickemedicinsk narkotika
eller annat dopingpreparat gäller följande:
–
samtal med ungdomen och föräldrakontakt
–
i övrigt kontakt med polis och sociala myndigheter
–
kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp
–
eventuellt annan åtgärd
Vid misstanke om drogberoende hos ungdomsledare/-tränare gäller samma tillvägagångssätt som
ovan under alkohol.
Upptäcks att reglerna inte följs tas kontakt med klubbchef eller styrelsemedlem.
Ansvaret för att reglerna i denna del följs ligger på medlemmarna och styrelsen.
Förankring och uppföljning av drogpolicyn
Klubbens styrelse är ansvarig för att drogpolicyn följs, utvärderas och årligen uppdateras.
Uppdatering sker genom samtal med respektive sektionsordförande.
Medlemmarna hålls informerade via klubbens hemsida.
Berörda klubbmedlemmar och funktionärer erhåller drogpolicyn i tryckt form.
Utbildning sker i samarbete med SISU-Idrottsutbildningar.

