Hudiksvalls Tennisklubb Drog & Alkohol Policy
Vår förening präglas av ett brett, mångsidigt medlemskap där barn, ungdomar, seniorer såväl
som veteraner utöver tennis, både på motionsbasis och tävlingsmässigt. Inom ramen av klubbens
juniorverksamhet värdesättas inte bara elevens idrottsliga utveckling utan även deras utveckling som
ung människa. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i detta
avseende. Som ett led i detta arbete har vi tagit fram en Drog, Tobak och Alkohol Policy vilket
förstärker föreningens stadgar och fungerar som stöd för föreningens ledare och representanter.
Föreningens ställning i detta område är kopplat till de Nationella folkhälsomålen, vilket förespråkar
ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.
Med anledning av detta har Hudiksvalls Tennisklubbs styrelse antagit följande ställningstagande och
riktlinjer vad gäller områdena dopning och narkotika, alkohol och tobak.

Alkohol
Hudiksvalls Tennisklubb tillåter inte användande av alkohol, eller att en ledare/utövare är
alkoholpåverkad, i samband med föreningens verksamhet. Om en ledare eller klubbrepresentant
skulle upptäcka att en medlem under 18 år har använt, eller använder alkohol i samband med
klubbens verksamhet, tar vi följande åtgärd:

Samtal med berörd och kontakt med föräldrar.
Vid misstanke om fortsatt problem tar vi kontakt med sociala och myndigheter.

För medlemmar över 18 år tar vi följande åtgärd:

Enskilt samtal med berörd.
Erbjuda hjälp och stöttning.
Som vuxen ledare är det extremt viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina
elever. Det visar man genom att man ej får:

Dricka alkohol under resa, läger, eller i samband med andra aktiviteter där man har ansvar
för barn eller ungdomar;
Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.

Dopning och narkotika
Allt missbruk och hantering av dopning och narkotika är förbjuden enligt svenskt lag. Skulle
vi i Hudiksvalls Tennisklubb misstänka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar
dopningspreparat eller narkotika så agerar vi på följande sätt:
Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år;
Kontakt med sociala myndigheter eller polis.

Tobak
Tobak innefattar snusande såväl som rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år.
Hudiksvalls Tennisklubb tillåter inte våra ungdomar under 18 att bruka tobak under, eller i anslutning
till träning, tävling eller annan verksamhet under föreningens regi. Om vi upptäcker att någon av våra
ungdomar ej följer våra föreskrifter agerar vi enligt följande:
Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
Ledare och aktiva över 18 år måste föregå med gott exempel, och får inte heller brukar tobak
inom ramen av vår verksamhet. Om vi upptäcker att en aktiv/ledare över 18 år har brutit mot våra
föreskrifter agerar vi enligt följande:
Enskilt samtal med den aktive.
Dessutom är rökning förbjudet inom Hudiksvalls Tennisklubbs område.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens med även
ledare har ett stort ansvar att problem upptäcks och uppmärksammas.
Förebyggande åtgärder
För att lyfta fram klubbens drogpolicy tänker vi sätta upp policytext på anslagstavlor och publicerar
på föreningens hemsida. Dessutom tänker vi ordna 2/3 skyltar där det står en kort sammanfattning
över reglerna, till exempel att rökning är förbjudet inom HTK’s område.

