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Omfattning
Denna policy omfattar användning av tobak, snus, alkohol, narkotika och doping.
Policyn berör personal inom JIK, dess styrelse, föreningsmedlemmar samt alla de personer
som vid olika tillfällen deltar i föreningens verksamheter. Föreningens drogpolicy gäller i
samband med träning, tävling och resor. Policyn gäller också i andra arrangemang och
aktiviteter där deltagarna representerar JIK.

Syfte
Drogpolicyn ska ge alla som berörs av föreningens verksamhet klara och tydliga direktiv
rörande beteende dessa frågor.
JIK skall utgöra en trygg miljö för alla deltagare. Föreningens ledare och tränare ska vara
positiva förebilder och föregå med gott exempel och föräldrar skall med förtroende kunna
låta sina barn och ungdomar delta i verksamheten. Barn och ungdomar skall genom idrott
stärkas i valet att välja en drogfri väg även utanför sitt idrottsutövande.

Förhållningsregler
Tobak och snus
•
•
•
•

Tobak eller snus skall inte nyttjas på idrottsarenan. Föreningen verkar för tobaksfria
miljöer i samband med träning, tävling och resor.
Ledare och tränare ansvarar för att detta efterföljs av såväl unga som gamla
deltagare.
Tobaksbrukande föräldrar informeras om att de inte skall röka eller snusa intill
idrottsarenan.
Ledare och tränare skall vara införstådda i tobakens negativa inverkan på hälsa,
välmående och idrottsprestation, samt göra föreningens aktiva medlemmar
medvetna om detta.

Alkohol
•

•
•
•
•

Inga alkoholhaltiga drycker skall förekomma hos ledare, tränare, föräldrar eller aktiva
i samband med idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Det gäller under
träningsläger, tävlingar och resor.
Myndiga (över 18 år) ledare, tränare och aktiva får inte uppträda synligt påverkad i
samband med idrottsaktiviteter. Det gäller under träningsläger, tävlingar och resor.
Ingen alkoholförtäring får förekomma på fester eller motsvarande där barn och
ungdomar deltar.
Man får ej dricka/inhandla alkohol eller uppträda synligt påverkad i föreningens
kläder.
Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annan
föreningsaktivitet.

Narkotika och dopingpreparat
•

Användning av all form av narkotika och dopingpreparat är förbjuden och föreningen
följer rådande lagstiftning gällande dessa substanser.

Handlingsplan och Uppföljning
•

•
•

Om någon ledare eller aktiv föreningsmedlem bryter mot denna policy eller uppvisar
tecken på någon form av missbruksproblem ska detta meddelas sektionsordförande
och/eller huvudtränare. Dessa tar i sin tur upp detta i samtal med den berörda. Om
fallet rör en minderårig skall samtalet genomföras tillsammans med målsman.
Utgående från samtal bestäms hur man går vidare samt att centralstyrelsens
ordförande involveras.
Ledare eller aktiv som bryter mot policyn kan komma att uteslutas ur föreningen.
Beslut skall tas av centralstyrelsen, samt föregås av samtal och varning.
Vid upptäckt av användning av narkotika eller dopingpreparat kommer detta alltid att
anmälas till myndigheterna, samt efterföljas av diskussion inom centralstyrelsen.

Implementering och Ansvar
•
•
•

•
•

Drogpolicyn har godkänts av JIK:s centralstyrelse den XX.XX.2018
Drogpolicyn finns att läsa på föreningens hemsida.
Ledare och tränare skall informera om drogpolicyn vid varje ny säsong och vid behov
inför resor och tävlingar. De skall försäkra sig om att alla aktiva medlemmar samt
barns och ungdomars föräldrar har kännedom om drogpolicyn.
Centralstyrelsen är ansvarig för drogpolicyn och att policyn och förhållningsreglerna
kommuniceras till alla berörda.
Föreningens medlemmar har ansvar för att följa denna drogpolicy.

