
 
 

Hestra SSK:s policy för alkohol och droger samt mobbing 
 

Målsättning och verksamhetsprogram 
Hestra SSK skall vara ett föredöme som organisation, fri från mobbing. Klubben skall aktivt verka för att i vår ungdoms- 
verksamhet skapa och bibehålla våra verksamheter och miljöer fria från alkohol, droger och tobak eftersom vi anser att 
idrott inte hör ihop med droger av olika slag. 
 
Klubbens definition av droger och dopningspreparat 
Med droger och dopningspreparat menar vi ämnen som klassas som stimulantia/narkotiska preparat (t.ex. amfetamin, 
kokain, morfin och motsvarande) samt anabola steroider inkl. testosteron, bloddopning och betablockerare. Droger är 
dessutom beroendeframkallande, varför vi även i detta fall avser användandet av tobak/tobaksprodukter. 
 
Klubbens definition av alkohol 
Som alkohol avser vi sprit, vin och öl /cider med en alkoholhalt högre än lättöl. 
 
Klubbens definition av mobbning 
Med mobbning avser vi situationer där deltagare/medlemmar av någon anledning hamnar utanför gruppen och utsätts för 
kränkande behandling av en eller flera personer.  
 
Genomförande 
Alla Hestra SSK:s medlemmar, ledare och föräldrar skall vara informerade om klubbens policy i alla ärenden. Alla 
ungdomsledare skall skriftligen bekräfta att de känner till klubbens policy. 
Alla medlemmar/ledare som får vetskap om förekomst av droger eller mobbing åläggs att informera ansvarig styrelse, 
sektionsstyrelse eller ledare/tränare. 
 
Genom fortlöpande information och utbildning skall föreningens ledare känna till och förstå problem med mobbing samt 
riskerna med alkohol och tobak. 
För att undvika mobbing i klubben ”Pratar vi med varandra – inte om varandra”! 
 
Vår verksamhet 
Hestra SSK:s tränings- och tävlingsverksamhet skall vara helt fri från alkohol där barn och ungdomar under 18 år deltager. 
Klubbens träningsgrupper skall vara informerade om hälsorisken vid nyttjandet av droger, dopningspreparat, alkohol och 
snus/tobak. 
Vid årsfester, klubbaftnar och andra gemensamma sammankomster, över längre eller kortare tid, gäller de regler som 
styrelse, festkommitté eller lägerledning fastställt, dock att gällande åldersregler efterlevs. 
 
Hestra SSK:s nu gällande policy är antagen på årsmötet den 26/11 2003. Denna reviderade policy är antagen på årsmöte den 
27 mars 2017 för att sedan finnas med på agendan vid kommande årsmöten för att hålla informationen levande och för 
eventuell revidering av skrivningen. 
Sektionerna är uppmanade att vid minst två tillfällen per verksamhetsår diskutera policyn med sina ledare samt informera 
sektionens aktiva utövare. 
Policyn kommer att finnas utlagd på klubbens hemsida, http://www5.idrottonline.se/HestraSkidoSK/ 
 
Det skall kännas tryggt för föräldrar samt barn och ungdomar att tillhöra Hestra SSK. Att känna att klubbens ledare och 
medlemmar hjälper och stöttar varandra, vilket också är idrottens idé. 
 
Avsteg från policyn 
I fall då någon bryter mot policyn kommer ärendet att behandlas av styrelsen och sådan medlem riskerar tidsbegränsad 
avstängning eller uteslutning ur klubben. 
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