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Tobak-, Alkohol- och Drogpolicy för KKKK 
 

 

Syftet med denna policy är att höja debutåldern för alkohol samt förebygga bruk av 
tobak och missbruk av narkotika och dopningspreparat. 

 

 

1 TOBAK 
 

Vi verkar för att vårt föreningsarbete alltid ska bedrivas i en tobaksfri miljö. 

I klubbhuset råder rökförbud. 

Konferenser, utbildningar och sammanträden är alltid rökfria. 

 

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak, d.v.s. röker eller snusar. 

I samband med barn- och ungdomsverksamhet råder rökförbud för alla ledare. 
Ledare och vuxna skall utgöra goda förebilder för ungdomarna och visa 
återhållsamhet i sitt användande av tobak och informera om dess skadeverkningar 

 

 

Om dessa riktlinjer inte följs kommer personen ifråga att uppmärksammas på vilka 
regler som gäller. Vid fall med personer under 18 år kommer föräldrar att informeras. 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas, föräldrarnas och 
styrelsens. 

 

 

2 ALKOHOL 
  

Vi strävar efter att minska den allmänna alkoholkonsumtionen och senarelägga 
ungdomars alkoholdebut. 

 

Vi tillåter inte att ungdomar i vår förening under 18 år dricker alkohol. 

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol samtalar vi 
med berörd person och kontaktar och informerar föräldrar. 

Ansvar för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. 

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är 
förebild för ungdomarna. 
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Som ledare får man ej dricka alkohol under resor, läger och andra aktiviteter där 
man har ansvar för ungdomar. Man får inte heller komma berusad eller bakfull till 
träning, tävling eller annan aktivitet. 

 

Om dessa regler ej följs hålls enskilt samtal med berörd person och vid upprepade 
tillfällen av berusning eller överträdelse av dessa regler avstängning från 
ungdomsledaruppdrag. 

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.  

 

Om det anses lämpligt kan alkoholhaltiga drycker vara motiverade vid representation 
och samkväm. De som ansvarar för arrangemangen ser till att alkoholfria alternativ 
finns. Respekt ska alltid visas mot dem som avstår från alkohol. 

 

 

3 DOPNING och NARKOTIKA 
 

All hantering och allt bruk narkotika och vissa dopningspreparat t.ex. anabola 
steroider, är förbjudet enligt svensk lag och är därmed helt oacceptabelt. Vid 
överträdelse sker omedelbar polisanmälan. 

 

All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler. 

Detta får inte förekomma i vår verksamhet. 

 

Vid misstanke om att någon av klubbens medlemmar brukar eller på annat sätt 
hanterar narkotika eller dopningspreparat kommer det att hållas enskilt samtal med 
berörd person, om under 18 år kontakt med förälder. I vederbörliga fall kontakt med 
sociala myndigheter och/eller polis och vid dopning kontakt med 
riksidrottsförbundets antidopningsgrupp. 

 

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens, men även ledare och 
övriga vuxna har stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas. 

 

 

4 Information och revidering 
 

Detta policydokument ska finnas tillgängligt på klubbens hemsida. Det ska 
informeras om policyn vid informations träffar och i samband med 
ledarrekrytering/utbildning samt finnas med i klubbens verksamhetsbeskrivning. 

 

Denna drogpolicy har antagits av styrelsen för Kullaviks kanot och 
kappseglingsklubb 2012-04-24 och den revideras vid behov.  

 


