
Antidrogpolicy för Eslövs AI Friidrott  
 
Vår idrottsförening bedriver tränings- och tävlingsverksamhet i friidrott och gång. 
Föreningen har under många år bedrivit en omfattande ungdomsverksamhet. 
Därför ser vi det som angeläget att arbeta för drogfri miljö och förebygga användandet av 
desamma. För vår verksamhet gäller denna antidrogpolicy och omfattar alla aktiva 
medlemmar och ledare. Vår antidrogpolicy innefattar tobak, alkohol, narkotika och 
dopingpreparat. 
 
Föreningen har följande ställningstaganden och riktlinjer. 
 
Tobak (rökning och snusning) 
 
Åldersgränsen är 18 år enligt svenska lag. Vi tillåter inte att barn under 18 år använder tobak i  
vår verksamhet (klubblokal, på träning, lägerverksamhet samt på tävling). 
 
Personer över 18 år är viktiga förebilder för de yngre och ska därför inte använda tobak i 
klubblokal, på träning, lägerverksamhet samt på tävling.  
 
Om vi upptäcker att ovanstående riktlinjer inte följs ska vi agera på följande sätt: 

- Under 18 år, ledarsamtal med den aktive samt kontakt med föräldrar. 
 
Alkohol 
 
Åldersgräns för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang, enligt svensk lag är 18 år. 
Åldersgräns för inköp på systembolag, enligt svensk lag är 20 år.  
 
Vi tillåter alltså inte att barn under 18 år använder alkohol i vår verksamhet. Personer över 18 
år ska föregå med gott exempel inför de yngre och inte använda alkohol (i klubbhuset, på 
träning, lägerverksamhet samt på tävling). Vid speciella tillfällen (vid klubbfester, 
övernattning i samband med tävling) är alkohol i måttliga mängder tillåtet. 
Följande gäller dock:  

- Alkohol får inte erbjudas någon under 18 år. 
- Om deltagare under 18 år intar alkohol eller uppträder berusad skall dennes föräldrar 

kontaktas. 
- Alkohol skall förtäras under gemytliga omständigheter. 
- Deltagare som uppträder berusad och störande skall avvisas. 
- Ledare ska uppträda som god förebild. 

 
Om vi upptäcker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt: 
 

- Under 18 år, ledarsamtal med aktive samt kontakt med föräldrar. Vid upprepade 
tillfällen och misstanke om problem eller missbruk bör man (i samråd med styrelsen) 
överväga att ta kontakt med sociala myndigheter. 

- Över 18 år, styrelsemedlem talar med den berörde. Vid misstanke om alkoholproblem 
så agerar vi på följande sätt: vid upprepade tillfällen av berusning i samband med 
föreningens verksamhet stängs man av från sitt eventuella ledaruppdrag.  

- Det är inte tillåtet, för några av våra medlemmar, att under några omständigheter 
dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder. 



 
Vid resor, träningar, tävling, läger skall medlemmar inte köra bil eller annat motorfordon med 
alkohol i kroppen. Det är heller inte lämpligt att delta i klubbens aktiviteter bakfull. 
 
Narkotika 
 

- All bruk och hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag, så även inom 
idrottsföreningens verksamhet. 

 
Om vi misstänker att de ovanstående riktlinjerna inte följs agerar vi på följande sätt: 

- Enskilt samtal med medlemmen (och föräldrakontakt om personen är under 18 år) 
- Vid upprepning kontaktas social myndighet. 
 

Doping 
 

- Allt bruk och hantering av dopingpreparat är förbjuden enligt svensk lag, så även inom 
idrottsföreningens verksamhet.  

- Vid användning av dopingklassade läkemedel måste dispens sökas. Den aktive är själv 
ansvarig för att se efter i ”röda listan” om dennes läkemedel klassas som dopingmedel. 
Om detta är fallet så kontaktas en ledare i föreningen och denne gör sedan tillsammans 
med den aktive en dispensansökan. 

 
Om vi misstänker att de ovanstående riktlinjerna inte följs agerar vi på följande sätt: 
 

- Enskilt samtal med medlemmen (och föräldrakontakt om personen är under 18 år). 
- Kontakt med Skånes Friidrottsförbund för hjälp med dopingkontroll. 
- Eventuell kontakt med myndighet och polis. 
- Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. Ansvarig för detta är 

styrelsen. 
 
Aktiviteter för att uppnå vår policy 
 
För att drogförebyggande arbetet ska ge resultat krävs aktiv handling. Därför avser vår 
förening att göra nedanstående aktiviteter. 
 

- Varje år utses en drogansvarig som sedan håller i det löpande arbetet i föreningen, 
uppdaterar och leder informationsarbetet.. 

- Informerar föreningens medlemmar om gällande antidrogpolicyn (för detta är 
dopingsansvarig ansvarig för med hjälp av styrelse och ledare). 

- Regelbundet hålls information om föreningens policy, förslagsvis på årsavslutning, 
träningsläger m.fl. 

- Föreningens ledare och övriga medlemmar ska medvetet uppträda som goda 
föredömen och är skyldiga att ingripa mot eventuellt missbruk av dopingmedel och 
droger i samband med föreningens aktiviteter. 

- I klubblokalen och i omklädningsrum kommer vår policy vara anslagen. 
- Verksamhetsberättelsen ska innehålla en utvärdering av föreningens arbete mot 

droger. 
- Drogpolicyn kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida. 

 
 



Övrigt 
 

- Ledare är rapportskyldiga inför styrelsen då en doping/drogproblem upptäcks eller 
misstänks. Styrelsen har alltid yttersta ansvaret och ska stötta ledaren i dennes fortsatta 
väg att åtgärda problemen. 

- Alla människor har anmälningsplikt att anmäla om man misstänker att barn/ungdom 
far illa. Detta vill vi i Eslövs AI Friidrott ta fasta på och inte tillhöra dem som ser 
mellan fingrarna. 

 
Med denna antidrogpolicy vill vi arbeta för att ha en fortsatt trygg miljö kring våra 
medlemmar och samtidigt vara förberedda på olika situationer. 
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