
   

 
     
 
 
 
 

Alkohol- och drogpolicy 
 
Inledning 
 
Samtliga anställda, ledare, aktiva, styrelsen samt övriga medlemmar ska verka för en alkohol- och 

drogfri förening.  

 

Regler och ansvar 

• Ingen anställd, ledare eller aktiv får vara alkohol- eller drogpåverkad vid träning, tävling, läger 

eller arbetstid.  

• Om man misstänker att alkohol eller droger eller langning av alkohol eller droger förekommer 

ska man att rapportera detta till Verksamhetschef eller Sportchef och eller styrelsen.  

• De som är eller har varit påverkad av alkohol eller droger under tävling eller träningsläger 

kommer att skickas hem. Om personen är minderårig kontaktas föräldrarna av huvudtränare 

eller styrelsen. 

• För föräldrar och ledare på tävling/läger så gäller det samma regler som om man är anställd i 

klubben.  

Övertramp mot dessa regler kan leda till avstängning. Avstängning beslutas av Verksamhetschef eller 
Sportchef i samråd med sektionsstyrelsen.  Vid förekommande fall sker samråd med Huvudstyrelsen. 
Endast Huvudstyrelsen kan utesluta medlem. 
 
 
Tobakspolicy 
 

Policyn omfattar alla former av tobak som cigaretter, piptobak, snus, tuggtobak samt e-cigaretter. 

Samtliga anställda, aktiva, styrelsen samt övriga medlemmar ska verka för en tobaksfri miljö inom 

klubbens ramar. Ingen skall behöva utsättas för passiv rökning eller nikotin i andra former. 

 

Regler och ansvar 

• Var och en som misstänker att tobak används av minderårig bör rapportera detta till 

Verksamhetschef eller styrelsemedlem. Styrelsen eller Verksamhetschef tar kontakt med 

berörda, aktiv och ev. målsman. 



• Ingen tobak får förekomma under träning, träningsläger eller tävlingar. Om den aktiva bryter 

mot reglerna så kan detta leda till avstängning.  

• För att uppnå en tobaksfri miljö krävs aktiv medverkan från samtliga medlemmar.  

 
Dopning 
 

Bakgrund:   

En del läkemedel har visat sig ha en prestationshöjande effekt på idrottsutövare. Därför har vissa 

läkemedel blivit klassade som dopning enligt idrottens regler. Den idrottsutövare som av medicinska 

skäl måste bruka dopingklassad medicin ska ansöka om dispens hos RF (www.rf.se ). Personer under 15 

år omfattas av generell dispens och behöver inte söka individuell dispens, så länge idrottsutövaren ej 

kvalat till senior-, junior-, ungdomslandslag eller motsvarande.   

Det finns hundratals läkemedel listade som dopingklassade och nya tillkommer. På RF.s hemsida kan 

idrottsutövare gå in och titta på vilka läkemedel som är dopingklassade (www.rf.se ). 

Observera! Kost och näringspreparat som saluförs i hälsokostbutiker har visat sig innehålla 

dopingklassade substanser utan att detta finns deklarerat på innehållsförteckningen. För ytterligare info 

gå in på www.apoteket.se där kan man hitta idrottens s.k. röda lista. 

 

Det är förbjudet med dopning inom idrotten:   

• Det är fusk att dopa sig  

• Det är farligt att dopa sig  

• Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet  

• Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet. Observera! Det är 

idrottsutövaren som är ansvarig för sin medicinering och är skyldig att lämna dopingprov om så 

erfordras.   

Skuru IK tar avstånd från all form av dopning. Vi står bakom RF:s regler och tillämpar avstängning vid 

upptäckt av otillåtna preparat. 
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