Drogpolicy för Team Blekinge Löparförening
För oss i Team Blekinge Löparförening är det viktigt med gemenskap, kamratskap
och social fostran. Det är också viktigt att de barn och ungdomar som finns i vår löparförening
utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot
våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. I syfte att verka som förebild för våra
ungdomar och som ett led i detta arbete har vi antagit en drogpolicy.

TOBAK och ALKOHOL
Följande riktlinjer avseende tobaksbruk och alkoholbruk gäller därför i vår
verksamhet:
 Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar tobak eller alkohol under träning,
tävling eller annan verksamhet som arrangeras av Team Blekinge Lf.
 I samband med barn- och ungdomsverksamhet gäller även ovanstående
regler för ledare. Med tanke på vår viktiga roll som förebild är det mycket
viktigt att alla föregår med gott exempel.
Följande förhållningssätt till tobak och alkohol gäller inom Team Blekinge
Löparförening:
 Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak eller alkohol.
 Om vi skulle upptäcka tobaksbruk eller alkoholbruk i samband med
verksamhet arrangerad av Team Blekinge Lf tar vi enskilt samtal med berörd
ungdom och vid upprepade tillfällen kontakt med föräldrar.
 Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vi är en
förebild för våra ungdomar.

Team Blekinge löparförenings arbetsinsatser för en tobaks och alkoholfri miljö:
För att antagna riktlinjer ska efterföljas kommer Team Blekinge Lf att arbeta med att
medvetandegöra föreningarnas aktiva och ledare om tobaksrökningens och
alkoholanvändningens skaderisker. Vidare kommer vi att verka för att:






Möten och sammanträden ska vara tobaks och alkoholfria.
Föreningslokalen ska vara tobaks och alkoholfri.
Föreningsarbete alltid bedrivs i en tobaks och alkoholfri miljö.
All tränings och tävlingsverksamhet ska vara tobaks och alkoholfri.
Verka för att ge ungdomarna goda argument till att kunna säga "Nej tack" till
tobak och alkohol.

DOPING OCH NARKOTIKA
Allt bruk och även hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och
därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får INTE förekomma i vår verksamhet. Om vi skulle
upptäcka att någon av våra ungdomar varit i närheten av narkotika eller dopingpreparat gör vi
följande:
 Enskilt samtal, kontakt med föräldrar och kontakt med sociala myndigheter.
 Ingen av våra ledare får bruka narkotika eller dopingpreparat.
 Vid upptäckt sker enskilt samtal samt kontakt med polis.
Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för alla aktiva i föreningen. Det
yttersta ansvaret ligger på ledare och styrelse dit man kan vända sig vid behov om det skulle
inträffa något problem som är svårt att hantera.
Ledare och styrelse skall alltid, vid behov, söka råd/hjälp, utanför föreningen via socialtjänst,
polis eller annan expertis

Ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter i Team Blekinge löparförening
ansvarar för att:
 Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar i föreningen.
 Policyn anslås på lämpliga platser.
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