
 
 

  1 (2) 

 
 

 
 
 
 
Drogpolicy för Falu Simsällskap (Falu SS) 2010-2011 
 
Omfattning  
 
Med droger menar vi tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat.  
Att använda droger påverkar de idrottsliga prestationerna negativt och kan i sin 
förlängning få fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.  
 
Vi vill att klubbens verksamhet präglas av ett naturligt avståndstagande från 
droger. Med den här policyn vill vi förtydliga vad vi menar för klubbens aktiva, 
ledare, föräldrar och övriga som kommer i kontakt med vår verksamhet. 
 
Vi vill verka för att ledare och aktiva blir medvetna om drogers negativa inverkan 
på individ och miljö. 
 
Vår målsättning är att alla som ingår i Falu SS verksamhet ska känna till vår 
drogpolicy. Styrelse och ledare ska kommunicera den vid olika typer av möten 
med ledare, aktiva och föräldrar. 
 
Drogpolicyn finns publicerad på vår hemsida. 
 
Ansvar 
 
Ledare inom Falu SS ska fungera som förebilder för de aktiva. De ska föregå 
med gott exempel och uppmuntra och vägleda våra ungdomar att välja en 
hälsosam livsstil. Ledarna ska hjälpa till att förmedla budskapet i drogpolicyn 
genom att prata med ungdomarna vid olika typer av möten och utbildningar. 
 
Föräldrar och andra vuxna är viktiga förebilder i föreningens drogförebyggande 
arbete och ska föregå med gott exempel. 
 
Om policyn inte följs är det ledarens ansvar att rapportera till styrelsen. 
 
Styrelsen ansvarar för att kontakta berörda personer och vidta åtgärder som anses 
nödvändiga i varje enskilt fall.  
Om barn/ungdom/ledare under 18 år bryter mot policyn kommer föräldrarna att 
kontaktas. Om ledare bryter mot policyn kommer styrelsen att genomföra ett samtal 
med berörd ledare.  
 
Policyn utvärderas kontinuerligt av föreningens styrelse och nödvändiga 
revideringar görs i samband med detta. 
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Tobak 
 
Alla läger, tränings  och tävlingstillfällen i föreningens regi är tobaksfria.  
 
Alkohol 
 
Alla tränings  och tävlingstillfällen i föreningens regi är alkoholfria. 
Fester i klubbens regi är alkoholfria (undantaget lättöl och cider med 
motsvarande alkoholhalt) om inte styrelsen tagit annat beslut.  
För medlem som bär föreningens klädsel är det förbjudet att dricka alkohol. 
Det är inte accepterat att någon kommer ”dagen efter” till träning.  
 
Narkotika 
 
Enligt svensk lag är allt bruk och all hantering av narkotika olagligt. All verksamhet 
som arrangeras är helt fri från narkotika. Från denna regel finns inga undantag.  
 
Dopningspreparat 
 
All verksamhet omfattas av de dopingregler som finns fastställda av 
Riksidrottsförbundet, vilket innebär att inga preparat som finns på deras lista över 
förbjudna preparat är tillåtna för någon medlem i föreningen. 
 
 
 
Antagen 2010-09-30 
Falu SS styrelse 
 


