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Drogpolicy 

för ungdomar och vuxna i föreningsverksamhet 
 

Föreningslivet i Bosjökloster Golfklubb är uppbyggt på ideell bas och arbetar 

för gemenskap, kamratskap och social fostran.  

För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och 

andra intressen.  

 

Hur vi som vuxna och ledare agerar gentemot våra barn och ungdomar är viktigt 

i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där klubben 

gemensamma regler fungerar som riktlinjer och som stöd till klubbens 

medlemmar.  

 

Syftet med en policy är att förhindra bruk av tobak, alkohol bland ungdomar, 

narkotika och doping gäller alla medlemmar.  
 

Tobak 
(t ex snus och cigaretter) 

Åldersgräns 18 år för inköp av tobak enligt svensk lag.  

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak. Om vi skulle 

upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år använder tobak gör vi 

på följande sätt:  

 Samtal med ungdomarna 

 Vi upprepade tillfällen kontakt med föräldrarna 

 

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

styrelsens.  

 



Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man 

är en god förebild för ungdomar. Under föreningens ungdomsaktiviteter ska 

man därför avstå från att använda tobak i alla former.  
 

Alkohol 
Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang. 

 

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi upptäcker att 

någon/några av våra ungdomar under 18 år druckit alkohol gör vi på följande 

sätt: 

 Samtal med ungdomarna och omedelbar kontakt med föräldrarna 

 Vid misstanke om problem tas kontakt med sociala myndigheter 

 

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

styrelsens. Vid kontakt med sociala myndigheter, polis etc. är styrelsen ytterst 

ansvarig.  

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man 

är en förebild för ungdomar. 

 Man får inte dricka alkohol i samband med ungdomsverksamhet i 

föreningens regi. 

 Som chaufför vid föreningens verksamhet gäller total nykterhet 24 timmar 

innan.  

 Man får inte komma berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller 

annat möte. 

 Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.  

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande 

sätt: 

 Enskilt samtal 

 Erbjuda hjälp och stöttning 

 

Om ledaren kommer berusad till verksamheten, avstängning från 

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

styrelsens 
 

Narkotika & dopingpreparat 
All hantering och bruk av narkotika är förbjudet enl. svensk lag. All form av 

doping är förbjuden enl. idrottens regler, dessutom är hantering och bruk av 

vissa dopingpreparat förbjudna enl. svensk lag t ex anabola steroider.  

 



Om vi skulle upptäcka narkotika/dopingbruk hos några av våra medlemmar gör 

vi på följande sätt: 

 Samtal med medlemmen och föräldrakontakt för ungdom. 

 Kontakt med sociala myndigheter och polis. 

 Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp. 

 Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de 

berörda. 

 

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

Om narkotika/doping skrivs ut av läkare på medicinska indikationer så skall  

vi agera enligt punkterna 1, 3 och 4 ovan. 
 

Utbildning/Information 

 
För att förverkliga vår drogpolicy gäller det att vi har välutbildade 

ledare/funktionärer. Detta gäller även kunskapen om droger och hur vi skall 

förebygga dessa. 

Vid minst ett tillfälle per år skall anordnas utbildning/information kring droger 

för våra ledare/funktionärer. 

 

Om vi upptäcker avvikelse i förhållande till vår policy och inte vill konfrontera 

den avvikande så skall föreningen ta hjälp utifrån.  
 

Förankring i Bosjökloster Golfklubb: 
 

Se aktivitetsplan 
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