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Alkohol- och drogpolicy
Club Papa Padels Alkohol och drogpolicy utgår från Riksidrottsförbundets värdegrund samt
från våra egna värderingar och vår värdegrund. Club Papa bedriver en bred verksamhet där
alla blir sedda, alla känner sig välkomna och där alla känner att de är lika mycket värda
oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, social ställning, etnisk tillhörighet, politisk/religiös
åskådning eller sexuell läggning.

Att vara med i en idrottsförening är mer än att bara träna och tävla. Här får ungdomarna en
trygg och social gemenskap. För många barn är idrottsföreningen, näst efter hemmet och
skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön. Idrottsledaren är en viktig social förebild. Ledarens
förhållningssätt till bland annat alkohol och tobak kan påverka värderingar som barnen och
ungdomarna bär med sig.
Därför är det viktigt att miljön omkring idrottandet är alkohol/drog och tobaksfri så långt upp
i åldrarna som möjligt
Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping.
Syfte
Syftet med denna policy är att skapa tydliga riktlinjer som ska hjälpa ledare, aktiva och
föräldrar att finna stöd och trygghet i vår verkan för drogfrihet.
För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra
intressen. Hur vi vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna
utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drog och alkoholpolicy där föreningens
gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för våra medlemmar. Med anledning av
detta har styrelsen antagit följande ställningstaganden och riktlinjer för områdena tobak,
alkohol, narkotika och doping.
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Mål
•

Barn- och ungdomsåren (upp till 18 år) ska vara fria från droger (alkohol, narkotika,
doping) och tobak.

•

Föreningen ska verka för att förebygga missbruk bland deltagarna och besökarna.

•

Alkohol och drogpolicyn ska vara känd av deltagare, besökare, föreningsledare och
styrelser inom Club Papa Padel samt av samtliga anställda inom företaget Papa Padel
Stadium.

•

Att alla ledare och styrelsen inom föreningen är medvetna om och arbetar för att
minska användandet av skadliga droger och droguppmuntrande attityder.

Tillvägagångssätt

•

Bruk av alkohol-droger får ej förekomma i samband med någon form av föreningens
barn- och ungdomsverksamhet.

•

Bruk av alkohol-droger får ej förekomma vid någon form av föreningens padel
verksamheter.

•

Det är inte tillåtet att uppträda alkohol-drog påverkad i kläder med föreningens
emblem.

•

Vid arrangerade festligheter kan undantagsvis alkohol förekomma. Då under ordnade
former. Detta ska då organiseras med tydlighet, så det framgår att koppling till
föreningens ordinarie verksamhet inte finns.

•

Bruk av tobak får ej förekomma i samband med någon form av föreningens barn- och
ungdomsverksamhet.

•

Vi är alla i klubben gemensamt ansvariga för att policyn efterlevs. Det är styrelsens
uppgift att årligen följa upp policyns efterlevnad.

Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som
gäller i föreningen. Tillrättavisning delges. Om personen är omyndig kontaktas
vårdnadshavare. Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur
föreningen bli påföljden.
Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.
•

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram dem vid årsmöten,
gemensamma träffar (såsom teorilektioner), representations- och informationsmöten
samt för sponsorer och kommun. Dessutom skall våra policy finnas beskriven på vår
hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning.
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