
DROGPOLICY  för Trollhättans Badmintonförening 
(antagen av TBF:s styrelse 2005-12-14) 

 

 

Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och vi arbetar för gemenskap, kamratskap 

och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande 

och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är 

viktigt i denna utveckling. Ett led i det arbetet är att ha en drogpolicy där föreningens regler 

fungerar som riktlinje och stöd för föreningens medlemmar.  

 

Att vi har en sådan drogpolicy ingår också i klubbens övergripande idrottsliga målsättningar. 

Ett av målen i detta måldokument är nämligen att TBF i enlighet med överenskommelsen om 

föreningsstöd med Trollhättans stad aktivt ska verka för en drog- och dopingfri verksamhet.  

 

 

TOBAK 

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak - rökning eller snusning - under 

eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om det ändå inträffar 

agerar vi genom samtal med berörd. 

 

Som barn- och ungdomsledare och som vuxen  är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att 

vara förebild för ungdomarna. Under föreningsaktiviteter bör ledarna och de äldre aktiva där-

för avstå från att använda tobak.    

 

 

ALKOHOL 

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder alkohol inom eller i anslutning till vår 

verksamhet. Om det ändå inträffar agerar vi genom samtal med berörd och med föräldrar.   

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara förebild för 

ungdomarna. För ledarna gäller därför att man inte får dricka alkohol under resor, läger och 

inom andra verksamheter där man har ansvar för ungdomar. På föreningsfester där det före-

kommer alkohol är det 18-årsgräns för att delta. Vid misstanke om alkoholproblem hos någon 

av våra ledare agerar vi första hand genom samtal med berörd. 

 

 

NARKOTIKA OCH DOPNINGPREPARAT 

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. All form av dopning är 

förbjuden enligt idrottens regler. Därför är naturligtvis också allt bruk av narkotika och dop-

ningspreparat förbjudet inom vår verksamhet. 

 

Vid misstanke om att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat age-

rar vi i första hand genom samtal med medlemmen och med föräldrar och i andra hand genom 

kontakt med sociala myndigheter och polis. 
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