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Alkohol och drogpolicy Bik Sportklubb
Bik Sportklubb är en ideell förening vars idégrund bygger på att barn och ungdomar ska
uppfostras till att bli duktiga idrottsutövare, men framförallt till att bli ansvarstagande medlemmar i
det svenska samhället. Merparten av det arbete som sker i klubben är ideellt arbete.
För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är därför viktigt att barn
och ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och som individer som har förmåga att själva stå för
samhälleligt sunda värden. Hur ledare och äldre aktiva uppträder har därför mycket stor betydelse
för de värden som påverkar bilden av föreningen och samtidigt ger vägledning för barn och
ungdomar över hur de ska uppträda.
Ett led i detta arbete är att ha en gemensam alkoholpolicy där föreningens gemensamma regler
fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen
här antagit nedanstående ställningstagande och riktlinjer inom området alkohol.
I Bik Sportklubb skall all idrottslig verksamhet vara en förening fri från alkohol, droger och andra
stimulans- och prestationshöjande preparat. Det skall vara naturligt för varje ledare och spelare
att påpeka när man ser överträdelser från vår policy.
Ungdomar
Enligt svensk lag är det åldersgräns på 18 år för att dricka alkohol på restaurang,
samt 20 års åldersgräns för att handla alkohol på Systembolaget. Klubben accepterar inte att
ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi trots det skulle upptäcka att någon av våra ungdomar
druckit alkohol gör vi på följande sätt:
‐ samtal med berörd och kontakt med målsmän.
Ledare och styrelsemedlemmar
Som ledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina
ungdomar. Det visar klubbens ledare genom att inte:
‐ dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man deltar med klubbens
ungdomar.
‐ komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte.
‐ dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.
Vid misstanke om misskötsamhet hos någon av föreningens ledare och styrelsemedlemmar gör vi
på följande sätt:
- Enskilt samtal
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Varning kan utdelas
Vid återkommande misskötsamhet kan personen uteslutas ur förening.

Spelare i klubbens representationslag
Spelare i Bik Sportklubbs representationslag är förebilder för de yngre medlemmarna i föreningen.
Spelarna representerar även Bik Sportklubbs verksamhet och ansvarar då för att prestera så bra som
möjligt i tränings‐ och tävlingssammanhang som goda förebilder.
Om spelare i klubbens representationslag väljer att dricka alkohol ska detta vara
måttfullt, och dessutom får man inte:
‐ komma berusad eller bakfull till match, träning eller annat möte.
‐ dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.
Vid misstanke om misskötsamhet hos någon av representationslagsspelarna gör vi
på följande sätt:
- Enskilt samtal
- Varning kan utdelas
- Vid återkommande misskötsamhet kan personen uteslutas ur förening.
Ansvaret för att dessa föreningsgemensamma regler efterlevs
Ansvaret för att dessa föreningsgemensamma regler efterlevs åvilar samtliga som direkt och indirekt
berörs av dessa regler. Ansvaret är således ledarnas, spelarnas men även målsmäns gemensamma
ansvar. Med detta ansvar följer även en skyldighet att agera i enlighet med dessa regler.
Ansvaret för att genomföra de ovan nämnda åtgärderna för att nå efterlevnad åvilar berörd
lagledare samt föreningens ordförande och styrelse.
Vid misskötsamhet ansvarar lagledaren (eller ordförande) för att ett individuellt samtal med berörd
sker. Styrelsen kan även besluta om varning samt vid, upprepade fall, uteslutning ur föreningen.
För att få tyngd och hållbarhet i denna policy kommer den att diskuteras vid klubbens
gemensamma träffar samt redovisas på klubbens hemsida.

