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Drog- och alkoholpolicy 
Bergkvara AIF är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, 
kamratskap, social fostran och vill verka för… 

• en minskad alkoholkonsumtion. 
• minimera risken för att ungdomar börjar röka och/eller snusa. 
• minimera risken för droganvändande. 

Vår drogpolicy omfattar 
• Alkohol 
• Tobak inklusive snus 
• Droger 

Våra ledare ska verka som goda förebilder och som representanter för Bergkvara 
AIF:s verksamhet. Vi menar att alkohol-, tobak- och droganvändning försämrar 
idrottsprestationer vilket är i motsats till ändamålet med idrottsutövning. 

Att arbeta alkohol-, tobaks- och drogförebyggande ökar Bergkvara AIF:s 
trovärdighet samtidigt som det är vår skyldighet att svara upp mot samhällets 
förväntningar på en drogfri idrottsverksamhet. 

Vi vill genom att verka för en alkohol-, tobaks- och drogfri idrottsverksamhet visa 
att vi tar vår del av ansvaret för idrottande ungdomar. 

Riktlinjer mot tobak 
Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak. Upptäcker vi tobaksmissbruk 
gör vi påföljande sätt: 

• Samtal med individen. 
• Vid upprepade tillfällen tar vi kontakt med föräldrarna. 
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Ansvar för att dessa regler följs är i första hand ledarnas. Som ledare måste man 
tänka sig för i sitt eget eventuella tobaksbruk och bör avstå från tobak under och i 
anslutning till spelarnas aktiviteter. 

Riktlinjer mot alkohol 
Vi tillåter inte att våra spelare dricker alkohol i anslutning till verksamheten. 
Upptäcker vi att någon druckit alkohol gör vi på följande sätt: 

• Enskilt samtal. 
• Vid upprepade tillfällen tar vi kontakt med föräldrar. 
• Utifrån dessa samtal beslutas om eventuella konsekvenser för den/de 

berörda. 
• Vid misstanke om bestående problem kontaktar vi ånyo föräldrar och 

eventuellt sociala myndigheter. 

Som ledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar att vara förebild för ungdomarna. 
Särskilt viktigt är det att avstå alkohol i samband med bilkörning. 

Riktlinjer mot narkotika och dopingpreparat 
All användning av och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjuden. Om 
vi upptäcker missbruk gör vi på följande sätt: 

• Enskilt samtal och föräldrakontakt. 
• Kontakt med sociala myndigheter. 
• Under utredning utesluts vederbörande från all verksamhet i föreningen. 

Ansvaret att följa denna policy är gemensamt för spelare och ledare. Det yttersta 
ansvaret ligger på styrelsenivå dit man kan vända sig om det uppkommer problem 
som är svåra att hantera. Föreningen ska vid behov söka råd och hjälp av social 
myndighet, polis eller annan expertis. 

Med detta dokument hoppas vi att ledare, spelare och föräldrar kan vara med och 
stödja föreningens drog- och alkoholpolicy och göra det möjligt för framförallt barn 
och ungdomar att vistas i drogfri miljö. 
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Ovanstående drog- och alkoholpolicy för Bergkvara AIF gäller från den 1 januari 
2015. 

 

Bergkvara den 31 augusti 2014 

Styrelsen Bergkvara AIF 


