DROGPOLICY

DRC Ljusdal är en ideell förening som drivs till största del av frivilligt engagemang och
arbete. För föreningen är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är
viktigt att våra barn, ungdomar och vuxna utvecklas i sitt idrottande likaså som det kan
erbjuda en plattform för personligt växande.
För att främja denna utveckling är det en förutsättning att alla som representerar DRC Ljusdal
föregår med gott exempel och agerar som goda modeller i officiella sammanhang. Som ett led
i detta arbete ser vi det som viktigt med en klar och tydlig drogpolicy för föreningens alla
medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen tagit ställning enligt nedanstående riktlinjer
vad gäller tobak, alkohol, doping samt narkotika.
Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för
rökning. Vi tillåter inte att våra ungdomar röker eller snusar i anslutning till träning eller
tävling. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar inte följer våra föreskrifter så kontaktas
alltid föräldrarna. Självfallet tas en diskussion med ungdomen ifråga och då tillsammans med
vårdnadshavare.
Alkohol. Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för att köpa folköl och dricka på restaurang.
Ålder för att inhandla rusdrycker på Systembolaget är 20 år och sammantaget så tillåter vi inte
att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar
inte följer våra föreskrifter så agerar vi genom samtal med berörd samt kontakt med
vårdnadshavare. Vid misstanke eller oro kring problematiskt drickande hos ungdom kan en
kontakt med socialtjänsten tas.
Doping och narkotika. Allt bruk samt hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt
svensk lag. Om någon medlem misstänks för det så kontaktas alltid socialtjänst (om
medlemmen är under 18 år), alternativ görs en polisanmälan om medlemmen är myndig.
Ansvaret för att efterfölja alla ovanstående regler ligger hos DRC Ljusdals styrelse, som
ställer sig bakom den generella policy som riksidrottsförbundet och SBF anammar.
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