
            

 

Alkohol- och drogpolicy 

 

Bakgrund 

Som idrottsförening har Bohus IF ett ansvar i att stödja och utveckla barn och ungdomar. Förutom att 

barnen och ungdomarna utvecklas i sitt idrottsutövande så ska de också utvecklas till att bli 

självständiga, trygga och hälsomedvetna individer. 

Bohus IF ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska alkoholkonsumtionen och 

drogmissbruket. Ett av de viktigaste målen är att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som förening 

med stor ungdomsverksamhet har vi ett stort ansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor 

och utsatthet för droger. Inom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna 

om sin kropp. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör en positiv 

faktor för våra barn och ungdomar. Det är i vardagsverksamheten som föreningen ger sitt viktigaste 

bidrag till kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar. Utgångspunkten måste vara att 

idrotten utgör en trygg miljö även ur alkohol- och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna 

låta sina barn delta i föreningslivet. Detta i sin tur ställer krav på föreningens ledare, som tillsammans 

med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 

Syftet med en policy 

Föreningens verksamhet innebär en viktig uppfostringsmiljö. I det dagliga mötet med 

träningsgrupper och föreningen skapas attityder och värderingar. Därför är det viktigt att vår 

förening erbjuder en positiv miljö, där också alkoholfrågan hanteras på ett bra sätt. 

Vår verksamhet är i sig förebyggande men vi kan på olika sätt utveckla och göra arbetet mot alkohol 

och droger än mer tydligt, vilket dessutom ökar föreningens trovärdighet. 

Idrott och olika typer av droger hör inte ihop. Då vi inom Bohus IF primärt har en ungdoms-

verksamhet är det viktigt att vi har tydliga riktlinjer, inte minst när det gäller alkohol och andra 

droger. Denna policy har blivit framtagen för att på ett tydligt sätt markera vårt ställningstagande i 

dessa frågor och för att det inte ska leda till någon skada för föreningen och dess samarbetspartners 

genom att inte ta ställning. Men framför allt vill vi värna om våra medlemmar. 

Policy 

Bohus IFs alkohol- och drogpolicy innebär att inga alkoholhaltiga drycker ska förekomma vare sig 

bland ledare (tränare och föräldrar) eller aktiva i samband med föreningens verksamhet t.ex. under 

träningsläger och tävlingar eller resor till och från. 

 

 

 

 



            

 

Tobak 

Bohus IF tar avstånd från all form av tobaksbruk oavsett det gäller cigaretter, tuggtobak eller snus. 

Bohus IF accepterar inte att ungdomar under 18 år brukar tobak i de aktiviteter som anordnas i 

föreningens regi. 

Bohus IF kan inte förbjuda ledare (18 år och äldre) att bruka tobak. Föreningen kräver dock att 

ledarna visar ett gott föredöme gentemot föreningens ungdomar när det gäller användandet av 

tobak. Detta innebär att föreningen anser att ledarna, om möjligt, ska avstå att använda någon form 

av tobak, framför allt rökning, i närvaro av Bohus IFs ungdomar och i samband med idrottsaktiviteter. 

Ledare och tränare i respektive grupp är skyldiga att underrätta föräldrar till ungdomar under 18 år 

som de ser nyttja tobak. 

Alkohol  

Bohus IF tar självklart avstånd från alkohol i samband med eller i anslutning till föreningens 

idrottsliga verksamhet (träning och tävling) där minderåriga medverkar. 

Det ligger på varje ledares och tränares ansvar att i samband med tävling, träning eller träningsläger 

där föreningens ungdomar medverkar inklusive resor och/eller övernattningar att aktivt se till att 

ingen alkohol eller langning av alkohol förekommer. 

Om någon av föreningens aktiva ungdomar upptäcks använda alkohol i samband med föreningens 

verksamheter så tar respektive tränare ett enskilt samtal med den aktive och dennes 

vårdnadshavare. Skulle någon medlem, aktiv, så väl som tränare/ledare, upptäckas använda alkohol i 

samband med träningsläger, tävling eller liknande, skickas vederbörande omedelbart hem och får då 

bekosta hemresan själv. 

Ledare och tränare i Bohus IF ska avstå från allt användande av alkohol under föreningens 

verksamheter såsom träning, tävling, resor och träningsläger, där man är ansvarig för barn och 

ungdomar. Självklart gäller detta även medföljande aktiva över 18 år och eventuella medföljande 

föräldrar. 

Det är fullständigt oacceptabelt att i samband med representation av föreningen uppträda berusad. 

Det samma gäller även i andra sammanhang för medlemmar klädda i föreningens profilkläder. 

Ledare eller andra ansvariga som bryter mot dessa bestämmelser kan komma att få sitt medlemskap 

prövat och i yttersta fall kan en uteslutning från Bohus IF bli aktuell efter prövning i styrelsen. 

I de fall langning till minderårig konstateras kommer omedelbart en polisanmälan att göras. Detta 

gäller även om en förälder konstateras langa alkohol till minderårig inom föreningen. 

Beräkningar visar att ungefär 10% av vår vuxna befolkning beräknas ha alkoholvanor som betecknas 

som riskbruk eller högkonsumtion. Ungefär 300 000 har ett utvecklat alkoholberoende. Med det som 

bakgrund tycker vi att vi som idrottsförening kan vara det goda föredömet gällande 

alkoholkonsumtion överlag och väljer därför att ta avstånd från alkohol även i föreningsverksamheter 

utan barn och ungdomar.  

Droger och dopning 



            

 

Bohus IF tar kraftigt avstånd från alla former av preparat som kan klassas som droger eller dopning. 

Alla otillåtna medel eller prestationshöjande preparat som finns uppsatta på Riksidrottsförbundets 

lista över dopningsklassade preparat och som inte föreskrivits av läkare på grund av medicinska skäl 

är förbjudna att brukas av föreningens medlemmar. 

För ytterligare information se föreningens handlingsplan mot doping. 

Policyns antagande 

Denna policy har antagits vid styrelsekommunikation 2022-09-05 

 

Förankring av policyn 

Denna policy har tagits fram av styrelsen. Policyn kommer att förankras i föreningen genom Styrelse 

och Sportledning som har som sitt ansvar att vid tränarmöten förankra denna policy. Policyn ska 

finnas på föreningens hemsida för att vara lättillgänglig för alla aktiva och övriga medlemmar. 

 

 


