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INLEDNING

• Landskrona BoIS anser att idrottsklubbar har ett ansvar att bidra till ett samhälle där 
man motverkar bruk av droger och alkohol

• Spelare och ledare i Landskrona BoIS har rätt till en trivsam miljö utan droger och 
alkohol

• Föreningen ska genom förebyggande arbete bidra till att skapa bättre livsvillkor både 
bland spelare och ledare 

• Som förening har vi ett stort ansvar då många ungdomar tillbringar en stor tid i vår regi 
och på så sätt formar delar av sin framtida identitet hos oss 



SYFTE

• Landskrona BoIS är en förening som ska förknippas med en tydlig inställning mot droger 
och alkohol 

• Föreningen ska engagera sig för att se till att dess medlemmar informeras och känner till 
vart Landskrona BoIS står i frågan 

• Syftet är därför att skapa tydliga riktlinjer och vilka förhållningsregler som gäller för 
spelare, ledare och föräldrar när de representerar Landskrona BoIS vid träning, match, 
turneringar och andra aktiviteter knutna till föreningen. 



ÖVERGRIPANDE MÅL 

• Landskrona BoIS ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och 
framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut 

• Utgångspunkten är att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol/drogsynpunkt 

• Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i Landskrona BoIS och veta 
vilken ståndpunkt vi har gällande alkohol och droger vilket ställer krav på att ledare 
känner till vilken ståndpunkt föreningen har i frågan samt är vuxna förebilder

• Målet är att Landskrona BoIS ska skapa en långsiktig policy och handlingsplan för att 
skapa en nolltolerans kring alkohol och droganvändning bland spelare och ledare i 
samband med aktiviteter inom Landskrona BoIS verksamhet 



DEFINITION AV POLICY

• I Landskrona BoIS ungdomsverksamhet gäller nolltolerans mot alkohol och droger inom 
klubbens område och aktiviteter 

• Detta gäller utövare, ledare, styrelse, föräldrar och övriga vuxna i anslutning till 
aktiviteter kopplade till Landskrona BoIS 

• För aktiva spelare gäller detta även när misstanke uppstår om att man dricker alkohol på 
fritiden 

• Det ska vara naturligt för varje ledare, spelare och föräldrar att påpeka när överträdelser 
sker från vår policy 



ÅTGÄRDER SPELARE

• Spelare som bryter mot våra riktlinjer kallas till samtal tillsammans med målsman
• Åtgärdsprogram upprättas
• Uppföljning

• Ansvarig: Akademichef/sportchef ungdom



LEDARES ANSVAR

• Samtliga ledare är vuxna förebilder och ska alltid föregå med gott exempel vid träning 
och match

• Ledare i Landskrona BoIS pratar aldrig positivt om alkohol och droger 

• I samband med träning, match, läger etc. gäller nolltolerans för bruk av alkohol och 
droger

• Ledare ska heller inte exponera bruk av rökning/snus framför spelare 

• Alla ledare ska vara införstådda i Landskrona BoIS policy kring alkohol och droger samt 
accepterar policyn



ÅTGÄRDER LEDARE

• Ledare som bryter mot våra riktlinjer kallas till möte
• Åtgärdsprogram upprättas
• Uppföljning

• Ansvarig: Akademichef/klubbchef 



FÖRÄLDRAR & ANDRA VUXNA

• Föräldrar är föredömen och barnen ser upp till sina föräldrar och förväntas därför att 
inte uppträda påverkade i samband med föreningens olika arrangemang 

• Föräldrar som uppträder påverkade i samband med aktiviteter kring Landskrona BoIS 
kommer att kontaktas av föreningen. 



LÄKEMEDEL 

• Ingen spelare i Landskrona BoIS ska medverka i träning eller tävling under tiden man 
använder sig av smärtstillande, antiinflammatorisk eller annan medicin såvida inte 
medicinsk personal ordinerat dessa mediciner och godkänt att träning/tävling kan 
bedrivas under tiden medicinen tas 

• Vid användning av dopingklassade läkemedel måste dispens i vissa fall sökas. Detta görs 
i samråd/tillsammans med akademichef/ungdomsansvarig 



PRESTATIONSHÖJANDE MEDEL 

• Alla aktiva inom Landskrona BoIS ansvarar själva för vad de får i sig genom kost, vätska 
och medicin 

• Vilka medel som dopingklassas finns att se på http://www.rf.se/Vi-arbetar-
med/Antidoping2/Dopinglistor/

• Spelare i akademiverksamheten ska informeras kring doping samt vara medvetna om 
att dopingkontroller kan komma att ske av SOK/SvFF 

http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/Dopinglistor/


ÖVRIGT

• Ledare är rapporteringsskyldiga inför styrelsen då dopning/drogproblem upptäcks eller 
misstänks

• Styrelsen har alltid yttersta ansvaret och skall stötta ledaren i dennes fortsatta väg att 
reda ut problemen. 

• Alla människor har anmälningsplikt att anmäla om man misstänker att barn/ungdom far 
illa.


