DROGPOLICY FÖR ÅLANDS GOLFKLUBB
INLEDNING
Ålands Golfklubb är en idrottsförening med golf som sysselsättning. Klubben grundades år 1975.
Klubbens idrottsverksamhet består av tävlingsmoment för såväl seniorer som juniorer samt träning i
olika former.
Förutom tävlingar och serie/tourspel inom olika kategorier och system bedriver klubben en aktiv
tävlingsverksamhet för medlemmar och gäster på anläggningen. Ungdomarnas träningsverksamhet
leds av instruktörer. Förutom ovan nämnda idrottsverksamhet har klubben andra kommittéer och
verksamheter vilka bidrar till att skapa en bra atmosfär och en trygg tillvaro för samtliga medlemmar
i föreningen.
När det gäller verksamheten för ungdomar försöker föreningen skapa en gemenskap och trygghet
både vid besök på klubben och på träningarna. Det skall också vara en social plats att lära sig att
respektera varandra och skapa nya bekantskaper för att kunna umgås utanför golfen på andra
platser.
Denna drogpolicy skall vara föreningens gemensamma ställningstagande mot det som är skadligt och
nedbrytande och skall fungera som ett stöd för aktiva, personal, funktionärer och föräldrar.
Drogpolicyn skall vara till hjälp och stöd för att alla skall kunna säga nej till alla former av droger i
samband med föreningens aktiva verksamheter. Drogpolicyn riktar sig till de medlemmar i
föreningen som utöver idrotten golf i något tävlingssammanhang på klubben, representerar klubben
i något tävlingssammanhang på annan plats samt när någon verksamhet utövas tillsammans med
ungdomar eller i ungdomsverksamheten.
Ålands Golfklubb kommer fortfarande att anordna sammankomster och arrangemang där alkohol,
tobak och snus ingår. Dock skall ansvariga se till att inga minderåriga serveras alkohol och att
förtäring sker i måttliga mängder av vuxna. Då klubben har en restaurang hos sig med rättigheter kan
föreningen endast ta ansvar för de tillfällen det är av klubben arrangerad idrottsverksamhet på
anläggningen att denna policy då efterlevs. Andra tillfällen kan föreningen endast använda policyn
vid behov för klubbens medlemmar.
Ålands Golfklubb är medveten om det ansvar man påtar sig i och med sin föreningsverksamhet och
vill på detta sätt förmedla var klubben står i dessa frågor till föräldrar, landskapet Åland, kommun,
sponsorer, skola och andra som kommer i kontakt med oss på något sätt. Föreningen vill också
genom denna policy bidra till att förebygga eventuella framtida problem inom detta område.

TOBAK OCH SNUS
Spelare, ledare och funktionärer under 18 år - Nolltolerans i samband med all verksamhet i
föreningens regi.
Åtgärdsplan
Vid första överträdelsen skall det ske samtal med individen i fråga samt kontakt med dennes
vårdnadshavare. Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd
avstängning från tävlings- och/eller träningsverksamhet i Ålands Golfklubb. Klubbdirektören tar i
sådana fall kontakt med vederbörande samt dennes vårdnadshavare.

Ansvar
Samtal med individen och kontakten med vårdnadshavare ansvarar tränare/junior- och elitkommitté
för. Om tränare/junior- och elitkommitté inte själv vill ta upp frågan med individen kan man
informera klubbdirektören om det inträffade.
Spelare, ledare och funktionärer över 18 år - Återhållsamhet i samband med all verksamhet i
föreningens regi.
Vid träningar, tävlingar, serie/tourspel och läger skall användande av tobak/snus ej vara synbart eller
märkbart i barnens/ungdomarnas närhet.
Åtgärdsplan
Klubbdirektören eller styrelsemedlem samtalar med tränare/ledare som har brutit mot ovanstående.
Skulle denna överträdelse upprepas vid ytterligare tillfälle kan styrelsen besluta om avstängning från
tränar-/ledaruppdrag.
Ansvar
Ansvar vilar på klubbdirektör men kan delegeras till styrelsemedlem. Aktiv, tränare, ledare eller
förälder som upptäcker avvikelse i förhållande till policyn skall informera klubbdirektören om
avvikelsen.

ALKOHOL
Spelare, ledare och funktionärer under 18 år - Nolltolerans i samband med all verksamhet i
föreningen.
Åtgärdsplan
Vid första överträdelsen skall det ske samtal med individen i fråga samt kontakt med dennes
vårdnadshavare. Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd
avstängning från tävlings- och/eller träningsverksamhet i Ålands Golfklubb. Klubbdirektören tar i
sådana fall kontakt med vederbörande samt dennes vårdnadshavare.
Ansvar
Samtal med individen samt kontakten med vårdnadshavare ansvarar tränare/junior- och
elitkommitté för. Om tränare/junior- och elitkommitté inte själv vill ta upp frågan med den avvikande
kan man informera klubbdirektören om avvikelsen från policyn.
Spelare, ledare och funktionärer över 18 år - Nolltolerans vid träningar, tävlingar och
serie/tourspel där man representerar föreningen.
Återhållsamhet vid läger där alkohol kan förtäras i liten mängd (t ex ett glas vin eller öl till maten). Vid
extraordinära tillfällen kan avvikelse från policyn göras, men i sådana fall vid arrangemang där
obehöriga inte har tillträde. Dessa tillfällen skall i förväg godkännas av styrelse eller klubbdirektör.
Åtgärdsplan
Klubbdirektör eller styrelsemedlem samtalar med tränare/ledare som har brutit mot ovanstående.
Skulle denna överträdelse upprepas vid ytterligare tillfälle kan styrelsen besluta om avstängning från

tränar-/ledaruppdrag alternativt tävlings-/träningsverksamhet. Klubbdirektören tar då kontakt med
vederbörande.
Ansvar
Ansvar vilar på klubbdirektör men kan delegeras till styrelsemedlem. Aktiv, tränare, ledare eller
förälder som upptäcker avvikelse i förhållande till policyn skall informera klubbdirektören om
avvikelsen.

NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT
Spelare, ledare och funktionärer - Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi.
Vid medicinskt bruk av föreskrivna narkotikaklassade preparat skall medlemmar alltid informera
tränare/klubbdirektör om detta. Om skäl föreligger kan eventuell dispensansökan göras.
Åtgärdsplan
Om någon av föreningens ungdomar skulle påträffas påverkad av eller med innehav av medel som är
klassade som narkotika eller dopingpreparat skall följande åtgärder vidtas:
•
•
•

Samtal tillsammans med vårdnadshavare, minnesanteckningar upprättas och undertecknas
Anmälan till sociala myndigheter
Kontakt med polismyndigheten

Ingen av föreningens aktiva eller tränare/funktionärer får bruka narkotika eller dopingpreparat. Vid
upptäckt skall följande åtgärder vidtas:
•
•
•

Enskilt samtal, minnesanteckningar upprättas och undertecknas
Direkt avstängning av samtliga uppdrag inom föreningen
Kontakt med polismyndigheten

Ansvar
Ansvaret vilar på klubbdirektör och styrelsen. Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid
brott mot denna nolltolerans. Aktiva, tränare, funktionärer eller vårdnadshavare som upptäcker eller
misstänker avvikelse i förhållande till policyn skall omedelbart informera klubbdirektör/styrelse.

ÖVRIGT
•

Ansvarig för de aktiviteter som denna drogpolicy medför är, generellt sett, klubbens styrelse.
Det verkställande ansvaret är delegerat klubbdirektören.

HANDLINGSPLAN
•
•

Drogpolicyn är ett levande dokument som uppdateras årligen tillsammans med övriga
handlingsplaner.
Drogpolicyn skall finnas tillgänglig så att varje medlem kan ta del av den (även förälder till
medlem).

•
•

Drogpolicyn skall finnas anslagen i föreningens kansli eller på annat ställe där ärenden finns
anslagna för junior- och elitkommitténs verksamhet samt på föreningens hemsida.
Utbildning skall planeras för att öka kunskaperna om drogers påverkan.

AKTIVITETSPLAN
Drogpolicyn skall årligen ses över och revideras. Ansvariga för denna översyn är klubbdirektören i
samråd med ansvariga för junior- och elitkommittén
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