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Drog Policy Inom Alpina Klubben Vännäs
Allmänt
Alpina Klubben Vännäs verksamhet syftar till att ge medlemmarna möjlighet att - efter sin
egen förmåga utveckla sig till att bli duktiga och allsidiga skidåkare, med inriktningen alpin
tävlingsidrott.
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt
och psykiskt som socialt och kulturellt. Hur vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar
är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens
gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna
Alkohol Policy:
Alpina Klubben Vännäs ska vara en trygg miljö ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med
förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare
och andra vuxna som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som
förebilder.
Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol i samband med aktiviteter i föreningens
namn. Om vi upptäcker att någon/några av våra minderåriga ungdomar brutit mot policyn, då
kontaktas föräldrarna och vi diskuterar igenom det som hänt med föräldrar, ledare och
barnet/barnen.
Som ledare ska man vara en god förebild. Följande hållpunkter är bra att alltid ha med sig i
den dagliga kontakten med barnen i verksamheten






Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med
idrottsverksamhet för barn och ungdom. T ex under träningsläger och tävlingar eller
resor till och från dessa.
Ingen alkoholförtäring på klubbfester och liknande där klubbens aktiva minderåriga
ungdomar är inbjudna.
Ingen egen försäljning av alkoholdrycker till allmänheten i samband med egna
idrottsevenemang. I de fall utskänkning förekommer i samband med
tävlingar/träningar, exempelvis på stora fjällanläggningar har föreningen ett särskild
stort ansvar att föregå med gott exempel och att lära barnen att hantera miljöer där
alkohol förekommer.
Representerar ledare eller aktiva föreningen i större sammanhang, exempelvis regions
eller riksnivå så har den enskilde individen ett ansvar att föregå med gott exempel.
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Tobaks Policy:
Föreningen skall uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur
utan tobak. Göra ledare och aktiva medvetna om tobakens negativa inverkan på individ och
miljö. Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak. Upptäcks tobaksbruk hos de
minderåriga ungdomarna då kontaktas föräldrarna och vi diskuterar igenom det som hänt med
föräldrar, ledare och barnet/barnen
Narkotika och Doping Policy:
Alpina Klubben Vännäs följer riktlinjerna som riksidrottsförbundet och Västerbottens
idrottsförbund står bakom för att motverka doping inom idrotten. Läs mer om
antidopingarbete på http://www.rf.se/RFdistrikt/Vasterbotten/ForIF/Antidoping/
Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar brutit mot policyn, då kontaktas
föräldrarna och vi diskuterar igenom det som hänt med föräldrar, ledare och barnet/barnen.
Har förbjudna preparat använts så kontaktas polis och sociala myndigheter in.
Alla föreningens medlemmar har ett ansvar för att följa föreningens policy, Yttersta ansvaret
för policyn ligger på styrelsen.
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