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Vår förening är uppbyggd och drivs helt av ideellt
arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social 
fostran. Det är viktigt att våra barn och ungdomar fostras och 
utvecklas i en värdegrund baserad på omtanke om varandra och en 
sund livsstil. Vår målsättning är att våra medlemmar skall få chansen 
att utvecklas både i sitt idrottande och andra intressen.
Hur vi som vuxna och ledare agerar inför våra barn och ungdomar 
kan ha stor betydelse för deras utveckling. Ett led i denna strävan är 
att ha en drogpolicy som fungerar som riktlinje och stöd för 
föreningens medlemmar.
Det är också viktigt att föreningen har ett klart och tydligt 
förhållningssätt till bruket av droger, så att nya ungdomar och dess 
föräldrar vet vad som gäller i vår förening.

 
Tobak

I vår klubbstuga skall det var rökfritt.        

Inom ungdomsverksamheten råder totalt rök- och snusförbud,
både för ledare och ungdom.



Till ungdomsverksamhet räknas all verksamhet där ungdomar finns 
med, ex träning, tävling och läger.
Det är viktigt att medlemmar över 18 år föregår med gott exempel 
och om möjligt inte brukar tobak inom vår verksamhet.

             
Alkohol
All föreningsverksamhet skall vara alkoholfri.
Till sådan verksamhet räknas:
Möten och liknande arrangemang, Tävling, träning, läger och resa i
föreningens regi.

Ej heller får alkohol brukas i vår klubbstuga då den uthyres till 
annan.
Som goda förebilder är det självklart att inga ledare brukar alkohol
när de ansvarar för föreningens ungdomar.
Ingen medlem får vid något tillfälle uppträda berusad i klubbdräkt.

Doping, narkotika
All hantering och bruk av narkotika och dopingmedel är förbjudet 
enligt svensk lag.
Aktiva i föreningen skall följa Svenska Orienteringsförbundets 
antidopningsprogram. 
Vid misstanke om att någon medlem hanterar eller brukar 
dopingpreparat eller narkotika kommer, 
- Kontakt att tas med berörd myndighet. (social/polis)
- Enskilt samtal med berörd och föräldrarna om medlemmen är
  under 18 år.



Ansvar
Ansvaret att ovanstående riktlinjer och regler följs åligger alla envar.
Styrelsen och ledare/tränare har ett särskilt ansvar att vara 
uppmärksamma och om möjligt tidigt ta sig an eventuella problem.
Inleda samtal, kontakta föräldrar o.s.v.
Vid behov också stötta enskild medlem och dess familj.

Genom att nyttja våra klubbdräkter ikläder vi oss ett speciellt ansvar.
Klubbfärgerna bör bäras med stolthet. Det är då extra viktigt att 
uppträda på ett sådant sätt som ger en positiv bild av vår förening. 

För att hålla vår drogpolicyn levande kommer avsnitt kontinuerligt 
att lyftas fram vid kommande gemensamma föreningsaktiviteter och 
arrangemang. I sin helhet skall den vara presenterad på vår hemsida.

 


