
 

Utgåva 2 

 

Vinbergs Innebandysällskap 

Drogpolicy 

 

Utgångspunkten är att idrotten ska vara en trygg miljö även ur alkohol- och tobakssynpunkt. 

Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på 

föreningens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin 

roll som vuxna förebilder. 

VI I VIBS tillåter inte att våra barn och ungdomar dricker alkohol. 

Om vi skulle upptäcka detta gör vi på följande vis: 

• Vid enstaka händelse kontaktar vi och samtalar med förälder. 

• Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar 

och sociala myndigheter. 

VI I VIBS har följande regler för våra ledare, föräldrar och aktiva: 

• Inga alkoholhaltiga drycker eller tobak ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar 

eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom, t.ex träningar, 

matcher, träningsläger, cuper och resor till och från dessa. 

• Ingen alkoholförtäring på fester där ungdomar är med. 

• Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte. 

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller 

uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare 

åtgärder. 

VI I VIBS arbetar för en nikotinfri miljö där barn och ungdomar finns och en ungdomskultur 

utan tobaksrökning och snus. 

Utöver vad som anges i tobakslagen arbetar vi för att skapa rökfria miljöer på anläggningar 

där idrott bedrivs. 

Om vi skulle upptäcka detta gör vi på följande vis: 

• Enskilt samtal och kontakt med förälder. 

VI I VIBS kommer att ha enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala 

myndigheter alt. polis, om vi upptäcker användning av narkotika eller dopingpreparat. 

VI I VIBS ska i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som kan uppmuntra eller på annat 

sätt leda till ökad tobaks- och/eller alkoholkonsumtion. 

Genom utbildning och information göra ledare och aktiva medvetna om alkoholens och 

tobakens negativa inverkan på människan. 
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