Drogpolicy för Lunds Volleybollklubb
Lunds Volleybollklubb (Lunds VK) är en ideell idrottsförening som bedriver volleybollsverksamhet för
ungdomar och seniorer. Vi vill bedriva vår verksamhet så att det utvecklar människor positivt såväl
fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Ovanstående innebär också ett ställningstagande mot sådant som är skadligt och nedbrytande.
Nedanstående drogpolicy skall vara gemensam för hela föreningen och utgöra ett stöd för ledare,
funktionärer, aktiva och föräldrar.
Vår ambition är att policyn skall ses som en hjälp och ett stöd för att alla ska kunna säga NEJ till alla
former av droger i samband med föreningens verksamheter.
Lunds VK har rätt att i sin verksamhet anordna fester och sammankomster för sponsorer och
medlemmar där alkohol kan ingå. Dock skall ansvariga tillse att inga underåriga serveras alkohol och
att förtäring sker i måttliga mängder.
Policyn skall genomgås vid varje säsongsupptakt vid informations-, spelar- och föräldramöten.
Policyn anslås på vår hemsida.
Ansvaret för att följa Lunds VK:s drogpolicy är gemensam för alla som verkar i Lunds VK:s namn
inklusive ungdomarnas föräldrar.
Policy mot nyttjande av alkohol
All idrottsverksamhet i Lunds VK skall vara alkoholfri. Detta avser såväl tränings- och
matchtillfällen som läger eller övrig verksamhet.
Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i vår verksamhet.
Vuxna oavsett om vi verkar som ledare eller är på annat sätt är aktiva i arrangemang som
anordnas av föreningen verkar som förebilder när det gäller vårt uppförande.
Vi uppträder aldrig påverkade eller med medhavd alkohol inom föreningens verksamhet.
Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra
ungdomar förtärt alkohol agerar vi på följande sätt:
• Direkt enskilt samtal med ungdomen.
• Därefter samtal med vårdnadshavare som får hämta ungdomen.
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Då en ungdom uppträtt berusad vid upprepade tillfällen och vid misstanke om att ungdomen
mår psykiskt dåligt underrättas först förälder och sedan eventuellt sociala myndigheter.
Som ledare, seniorspelare, funktionär eller medlem är det viktigt att tänka på sitt ansvar och på
att man är en förebild för ungdomarna, därför gäller följande regler:
• Inga alkoholhaltiga drycker skall förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller
aktiva i samband med idrottsverksamhet.
• Ingen alkoholförtäring på festarrangemang för ungdomar.
• Det är aldrig tillåtet att delta i föreningens idrottsverksamhet så länge man har alkohol
i kroppen.
• Om föreningen deltar i arrangemang där utskänkning av alkoholhaltiga drycker
förekommer, skall först samtal hållas med truppen om vår alkoholpolicy, därutöver
krävs att ledare tar ett extra stort ansvar för ungdomarna under evenemanget.
• Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtagande som kan uppmuntra eller
på annat sätt uppmana till alkoholkonsumtion.
Om någon skulle upptäcka att vi i vår organisation har någon som uppträder berusad, vid av
föreningen anordnad aktivitet, ber vi er att direkt ta kontakt med styrelsen.
Upprepade förseelser kan leda till avstängning.
Policy mot nyttjande av tobak
Lunds VK skall verka för en verksamhet som är nikotinfri.
Vi skall uppmuntra våra ungdomar till att värna om att vi har en nikotinfri miljö och en
ungdomskultur utan tobaksrökning eller snusanvändning.
Vi skall:
• Utöver vad som anges i tobakslagstiftningen arbeta för att skapa rök- och snusfria miljöer
på anläggningar där idrott utövas.
• Efterleva rökförbudet i föreningens alla lokaler.
• Uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.
• Aktivt arbeta för att göra ledare och aktiva medvetna om tobakens negativa inverkan på
individ och miljö och därmed arbeta för att konsumtionen minskar.
• Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak/snus vid träningar och matcher.
Om vi upptäcker tobaksanvändning bland våra ungdomar tar vi omedelbart kontakt med deras
vårdnadshavare.
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Ansvar ligger på alla ledare, seniorspelare, och övriga vuxna att vara förebilder för de yngre, så
använd inte tobak/snus i föreningens verksamhet.
Policy mot nyttjande av narkotika och dopingpreparat
Lunds VK tar starkt avstånd mot allt nyttjande av narkotika och dopingpreparat.
Användning av narkotika och prestationshöjande medel enligt WADA:s dopinglista är förbjuden.
Undantag är om spelaren följer Riksidrottsförbundets dispensregler och att läkarordination för
t.ex. astmamedicin följs. Spelaren skall kontakta aktuell ledare för råd och stöd.
Om vi skulle påträffa någon av våra ungdomar påverkad eller med innehav av medel som är
klassade som narkotika eller dopingpreparat sker följande:
• Samtal tillsammans med vårdnadshavande, minnesanteckningar förs/undertecknas.
• Anmälan till sociala myndigheter.
• Kontakt med polismyndighet.
Ingen av våra ledare eller aktiva får bruka narkotika eller dopingpreparat. Vid upptäckt sker
följande:
• Enskilt samtal, minnesanteckningar förs.
• Avstängning från uppdraget.
• Kontakt med polismyndighet
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