
                              
 
 
POLICY ALKOHOL, DROGER 
 
Bakgrund 
 
Värnamo Simsällskap är en ideell förening vars idégrund bygger på att ungdomar ska 
uppfostras till att bli duktiga idrottsmän, men framförallt till att bli ansvarstagande 
medlemmar i det svenska samhället. För oss är det viktigt med gemenskap, 
kamratskap och social fostran. Det är därför viktigt att barn och ungdomar utvecklas 
både i sitt idrottande men även till 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 klubben och samtidigt ger vägledning för barn och ungdomar 
över hur de ska uppträda. 
 
Ett led i detta arbete är att ha en gemensam alkohol och drog policy där klubbens 
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 och droger. 
 
VSS definition av droger: 
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är 
med denna definition alkohol, narkotika och vissa läkemedel 
 
 
POLICY: 
 
Vid all verksamhet i VSS regi där aktiva idrottsutövare medverkar är användandet av 
droger inte tillåtet. På fester och andra gemensamma sammankomster som 
arrangeras av VSS gäller de regler som styrelsen fastställt och gällande åldersregler 
ska följas. 
 
 
  



Reseledare 
Vid ledaruppdrag där bilkörning ingår ska vederbörande helt 
avstå från alkohol 24 timmar före resans påbörjande. 
 
Ungdomsledare 
Som ungdomsledare 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, tävling eller annat möte. 
 dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder. 

 
 
VSS ledare ska ha god kännedom om den antagna policyn och 
minst en gång per år med sin signatur bekräfta detta. 
VSS chaufförer som kör aktiva godkänner policy när man tar på sig ett 
reseledaruppdrag. Policydokumentet länkas med i varje PM till tävlingar. 
Styrelsen ska aktivt, via hemsida och annan föreningsinformation, informera om 
policyn.  
Policy skall tas upp med alla aktiva i föreningen så de har kännedom om den. 
 
Utgångspunkten är att Värnamo Simsällskap skall utgöra en trygg miljö. Föräldrar 
ska med förtroende kunna låta sina barn/ungdomar delta i klubbens verksamhet. 
Detta ställer också krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar 
måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 

Så skall föreningen agera när drog och alkoholpolicyn inte följs av barn och 
ungdomar:  
Ansvarig ledare tar kontakt med cheftränaren som vidare befordrar ärendet till 
styrelsen.  
 
Så skall föreningen agera när drog och alkoholpolicyn inte följs av reseledare:  
Ärendet föras upp till styrelsen snarast möjligt.  
 
Så skall föreningen agera när drog och alkoholpolicyn inte följs av 
ungdomsledare: 

 genomför enskilt samtal. 
 erbjuder hjälp och stöttning. 
 om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från alla 

sina ungdomsledaruppdrag. 
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