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Alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolicy
Söders SOL Tyresö
Vid flera klubbarrangemang/tävlingar/resor deltar ungdomar under 18 år och det är
därför viktigt att alla klubbmedlemmar uppträder på ett korrekt sätt och är en förebild för
klubbens yngre medlemmar.








Resor med klubben till och från tävlingar är tävlingsresor där du hela tiden
representerar Söders SOL Tyresö
Ordningsföreskrifter skall respekteras
Åldersgränser för köp av alkohol skall följas, att köpa ut eller bjuda minderåriga
på alkoholhaltiga drycker är ej tillåtet. Om misstanke om langning finns kommer
styrelsen att inleda samtal med berörd medlem samt upprätta polisanmälan.
Alkoholförtäring på tävlingsarenor är ej tillåtet
Vid misstanke om att minderårig klubbmedlem druckit alkohol kommer
representanter från klubben att kontakta målsman
Medlemmar i Söders SOL Tyresö får inte vara alkoholpåverkad vid träning,
tävlingar eller andra klubbarrangemang
Ungdomsledare får ej förtära alkohol vid resa, läger eller andra verksamheter där
ledaren har ansvar för ungdomar

Klubben uppmanar samtliga att uppträda med gott omdöme och som en god
representant för Söders SOL Tyresö med förhoppning om framgångsrika och trevliga
arrangemang/resor/tävlingar.
Varje enskild medlem är ansvarig för att följa policyn. Styrelsen ansvarar för att policyn
hålls levande.
Narkotika och doping


Söders SOL Tyresö har nolltolerans mot narkotika och doping. Om
misstanke/upptäckt av användande av narkotika eller doping finns inleds enskilda
samtal med aktuell medlem samt kontakt med målsman om medlemmen är
minderårig. Kontakt med sociala myndigheter och polis kommer även att inledas.

Tobak



Det är ej tillåtet för minderåriga att bruka tobak. Om misstanke om
tobaksanvändande föreligger inleds kontakt med berörd medlem samt målsman.
Myndiga medlemmar ska föregå med gott exempel och skall inte bruka
tobaksvaror vid närvaro av ungdomar.

Utöver denna policy skall medlemmar i Söders SOL Tyresö även följa den policy
för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak som är beslutad av
Riksidrottsförbundet.
Ledare, tränare och styrelsemedlemmar skall underteckna Söders SOL Tyresös
policy om Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak som ett bevis på att de läst och
förstått.

Söders SOL-Tyresö

Klubbgård

Webb

Plusgiro

Box 94, 13522 TYRESÖ

Alby Friluftsgård

www.soders.org

233248-4

Tyresö

kontakt@soders.org

