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Gif Nikes drogpolicy 

 
Bakgrund 
Gif Nike är en ideell idrottsförening bestående av två sektioner, innebandy och fotboll. Förutom 
föreningens sportsliga mål, att utveckla framstående idrottare, är målet att även vara en förening som 
påverkar våra barn och ungdomar på ett positivt sätt så att dessa individer växer upp och i framtiden 
blir goda, hälsosamma och välmående samhällsmedborgare. För att denna påverkan ska bli så positiv 
som möjligt krävs det av en ledare, i Gif Nike, att man är en god förebild. Ett led i detta arbete, för att 
vara goda vuxna förebilder, är denna policy om droger.   
 
En policy i vår förening ska vara ett levande dokument med riktlinjer som ska fungera som en guide i 
verksamheten. Den ska finnas som ett stöd, att luta sig emot, för både spelare och ledare. Gif Nike 
vill ta ett samhällsansvar så föräldrar, kommun, sponsorer, skola och andra externa samarbetspartners 
vet var vi står i dessa frågor. Föreningen vill också genom denna policy förebygga eventuella 
framtida problem inom detta område. 
 
Föreningens definition av droger 
I Gif Nike definieras tobak, snus, alkohol, narkotika och dopingpreparat som droger. Med 
funktionärer i nedanstående avsnitt menas: förtroendevalda, matchfunktionär samt föräldrar som har 
ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet. Detta innefattar alltså även föräldrar som är delaktiga 
i transporter av barn och ungdomar i vår förening. 
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Tobak och snus 
Spelare, ledare och funktionärer under 18 år:  
Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi. 
 
Åtgärdsplan 
Vid första överträdelse skall det ske samtal med individen i fråga samt kontakt med dennes föräldrar. 
Samtal med individen samt kontakten med föräldrarna ansvarar tränare/ledare eller 
föreningsutvecklare för. 
  
Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från 
tävlings- och/eller träningsverksamhet i Gif Nike. Styrelsen tar i sådana fall kontakt med 
vederbörande samt dennes föräldrar. 
 
Spelare, ledare och funktionärer över 18 år:  
Återhållsamhet i samband med all verksamhet i föreningens regi. 
 
Rökfritt Lomma IP förutom i markerade rökrutor.  
På Piläng gäller förbud mot rökning innanför gångbanorna i samband med Gif Nikes verksamhet. 
Vid träningar, matcher, cuper och läger skall det vara återhållsamt användande av tobak/snus i 
barnens/ungdomarnas närhet. 
 
Åtgärdsplan: 
Styrelsemedlem eller föreningsutvecklare samtalar med ledare/funktionär som har brutit mot 
ovanstående nolltolerans. Skulle denna överträdelse upprepas flertalet gånger kan styrelsen besluta 
om avstängning från ledar-/funktionärsuppdrag. 
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Alkohol 
Spelare, ledare och funktionärer under 18 år:  
Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi. 
 
Åtgärdsplan: 
Vid första överträdelse skall det ske samtal med individen i fråga samt kontakt med dennes föräldrar. 
Samtal med individen samt kontakten med föräldrarna ansvarar tränare/ledare eller 
föreningsutvecklare för. 
  
Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från 
tävlings- och/eller träningsverksamhet i Gif Nike. Styrelsen tar i sådana fall kontakt med 
vederbörande samt dennes föräldrar. 
 
Spelare, ledare och funktionärer över 18 år:  
Nolltolerans i samband med träningar, matcher, läger och cuper. 
 
Åtgärdsplan: 
Styrelsemedlem eller föreningsutvecklare samtalar med ledare/funktionär som har brutit mot 
ovanstående nolltolerans. Skulle denna överträdelse upprepas flertalet gånger kan styrelsen besluta 
om avstängning från ledar-/funktionärsuppdrag. Styrelsen tar i sådana fall kontakt med vederbörande. 
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Narkotika 
Spelare, ledare och funktionär under 18 år: 
Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi. 
 
Vid medicinskt bruk av föreskrivna narkotikaklassade preparat skall aktiva alltid redovisa sådant 
bruk för sin ledare/tränare så eventuell dispensansökan kan göras. 
 
Åtgärdsplan: 
Vid överträdelse av ovanstående nolltolerans skall det ske samtal med individen i fråga samt kontakt 
med dennes föräldrar. Samtal med individen samt kontakten med föräldrarna ansvarar 
styrelsemedlem eller föreningsutvecklare för. Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid 
brott mot denna nolltolerans. 
  
Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från 
tävlings- och/eller träningsverksamhet i Gif Nike. 
 
Spelare, ledare och funktionär över 18 år: 
Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi. 
 
Vid medicinskt bruk av föreskrivna narkotikaklassade preparat skall aktiva alltid redovisa sådant 
bruk för sin ledare/tränare så eventuell dispensansökan kan göras. 
 
Åtgärdsplan: 
Vid överträdelse skall det ske samtal med individen i fråga. Samtal med individen ansvarar 
styrelsemedlem eller föreningsutvecklare för. Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid 
brott mot denna nolltolerans. 
  
Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från 
tävlings- och/eller träningsverksamhet i Gif Nike. 
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Dopingpreparat 
Spelare, ledare och funktionär under 18 år:  
Nolltolerans (undantag för medicinering med läkarintyg) 
 
Gif Nike lyder under Riksidrottsförbundets (RF) dopingreglemente. 
 
Det åligger aktiva spelare att känna till gällande dopingregler (RF:s) samt att ta ansvar för bruk av 
eventuella kosttillskott och eventuell medicinering. 
 
Det åligger ledarna att känna till och informera sina spelare om svensk idrotts dopingregler (RF:s) 
samt att hålla sig informerad om sina spelares eventuella bruk av kosttillskott och medicinering.  
 
Åtgärdsplan: 
Vid överträdelse skall det ske samtal med individen i fråga samt kontakt med dennes föräldrar. 
Samtal med individen samt kontakten med föräldrarna ansvarar styrelsemedlem eller 
föreningsutvecklare för. Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid brott mot denna 
nolltolerans. 
  
Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från 
tävlings- och/eller träningsverksamhet i Gif Nike. 
 
Spelare, ledare och funktionär över 18 år:  
Nolltolerans (undantag för medicinering med läkarintyg) 
 
Gif Nike lyder under Riksidrottsförbundets (RF) dopingreglemente. 
 
Det åligger aktiva spelare att känna till gällande dopingregler (RF:s) samt att ta ansvar för bruk av 
eventuella kosttillskott och eventuell medicinering. 
 
Det åligger ledarna att känna till och informera sina spelare om svensk idrotts dopingregler (RF:s) 
samt att hålla sig informerad om sina spelares eventuella användning av kosttillskott och 
medicinering.  
 
Åtgärdsplan: 
Vid överträdelse skall det ske samtal med individen i fråga. Samtal med individen ansvarar 
styrelsemedlem eller föreningsutvecklare för. Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid 
brott mot denna nolltolerans. 
  
Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från 
tävlings- och/eller träningsverksamhet i Gif Nike. 
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Kompetenshöjande insatser 
För att höja kompetensen inom dessa områden i vår förening kommer det varje år arrangeras 
temakvällar. Det kommer även arrangeras en obligatorisk temakväll, i klubblokalen, för pojkar och 
flickor som fyller 13 år. 
 
Kommunicering av drogpolicyn i Gif Nike 
I Gif Nike kommunicerar vi policyn genom 

• Ledarmöten 
• Föräldramöten 
• Spelarmöten 
• Hemsidan 
• Anslagstavlor 
• Nike-raketen (medlemstidning) 

 
Aktivitetsplan (kalender), uppföljning och fastställande 
I styrelsens ”årsklocka” ska en årlig översyn och eventuell revidering av denna policy ingå. På detta 
sett garanteras en aktuell policy som är väl anpassad efter föreningens önskemål. En 
aktivitetskalender för första året finns nedan. 
 
Beskrivning   Åtgärd   Ansvarig 

• Fastställa policyn för 2010 Styrelsemöte dec 2009  Lars S 
• Distribuera till alla nya ledare Distribuera under 2010  Henrik 
• Föräldramöte  Ska finnas på alla f.möte 2010 Henrik 
• Översyn o revidering Översyn och revidering, nov 2010 Lars S 
• Fastställa policyn för 2011 Styrelsemöte dec 2010  Lars S 
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