
 

 
 

Alkohol-/ och drogpolicy  

 
Grums Slalomklubb (GSLK) är en alkohol- och drogfri förening. 
 
Denna policy skall vara en hjälp och riktlinje till att skapa en drogfri miljö 
för ungdomars idrottande och uppväxt. GSLK förhållningssätt avseende 
alkohol- och droger skapar förutsättningar för god hälsa hos våra 
medlemmar.  
 
Benämningen gällande droger i detta dokument innefattar både 
substanser som är narkotikaklassade men även de som inte är det, men 
som används i sådant syfte t.ex. så kallade internetdroger eller klassade 
läkemedel man inte har utskrivet av läkare. 
 
Övriga medlemmar, tränare och funktionärer är aldrig påverkad av 
alkohol i samband med träning eller tävling. Alkoholkonsumtion på 
fritiden får inte riskera att gå ut över klubben och dess medlemmar. 
Däremot anses rimlig förtäring vid t.ex. måltid som acceptabel. Med 
rimlig förtäring menas att vederbörande person agerar trevligt, städat och 
fortsatt visar omdöme och hänsyn. Vuxna ska vara ett tryggt och bra 
föredöme för ungdomar i klubben.  
 
En medlem, tränare eller funktionär i GSLK brukar inte droger eller på 
något sätt hanterar droger och är följaktligen aldrig påverkad av droger.  
 
Illegal och systematisk hantering av alkohol förekommer inte, det innebär 
följaktligen att tex langning av alkoholhaltiga drycker inte förekommer. 
Självfallet gäller detta även övriga droger. 
 

Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol eller tar droger. Om vi 

skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar förtärt alkohol/intagit 

droger agerar vi på följande sätt: 



 direkt enskilt samtal med ungdomen 

 därefter samtal med vårdnadshavare som får hämta ungdomen 

Då en ungdom uppträtt påverkad vid upprepade tillfällen och vid 

misstanke om att ungdomen mår psykiskt dåligt underrättas först förälder 

och sedan eventuellt sociala myndigheter. 

Alla inom klubben har ansvar att arbeta alkohol- och drogförebyggande. 
När en medlem, tränare eller funktionär ser tecken på missbruk eller 
påverkan hos någon knutna till klubben har denne ett ansvar att agera 
och även göra tränare och styrelsen uppmärksam på detta. En alkohol- 
och drogpåverkad person ska omedelbart avvisas från träning eller 
tävling.  
 
Brott mot denna policy kan som konsekvens innebära uteslutning ur 
klubben och i förekommande fall avsked.  
 
GSLK avstår från sådan reklam eller sponsring som kan förknippas med 
alkohol och droger. 
 
Klubben ställer i tillämpliga delar samma krav på alla som befinner sig i 
våra anläggningar även om de inte är medlemmar i klubben. 
 
Denna policy tillsammans med vår Handlingsplan för kamratskap och 
allas lika rätt till deltagande utgör våra grunddokument om hur vår 
förening är uppbyggd och hur vi arbetar dagligdags med våra barn och 
unga samt ledare och föräldrar i vår förening. 
 
 
 
Styrelsen Grums Slalomklubb 
 
 

 


