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Drogpolicy Båstad Taekwondo Tang

 

Båstad TaeKwondo Tang-Shou bedriver en ideell verksamhet som skall främja såväl fysisk som 

psykisk, social och kulturell utveckling för våra medlemmar. Båstad Taekwondo har tagit ställning 

och utformat riktlinjer mot användande av droger i vår verksamhet. Syftet med vårt drogföreby

arbete är att medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare, föräldrar och aktiva.

Alkoholpolitiska riktlinjer 

Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och 

ungdomar - t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. 

Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att förhindra medhavda 

alkoholdrycker.  

Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumä

ej ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet. 

Att Båstad Taekwondo i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till 

ökad alkoholkonsumtion.  

Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med 

missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

Att vi inom Båstad Taekwondo är medvetna om att all

gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att Båstad Taekwondo

uppdrag etc är medvetna om att de representerar hela i

*Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).
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Tobakspolitiska riktlinjer 

Alla i Båstad Taekwondo skall vara medveten om tobaksrökningens skaderisker och informera om "de begränsningar av 

rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden som finns utomhus" vilket regleras i tobakslagen. Vi tillåter inte 

att ungdomar 1-18år använder tobak inom vår verksamhet. 

Att det utöver vad tobakslagen föreskriver arbeta för att skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus 

så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas  

Vid upptäckt uppmärksammar vi föräldrar och ledare. 

Att Båstad Taekwondo - och förbundsarbete bedrivs i rökfria miljöer  

Att ledare och aktiva blir medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för 

att konsumtionen minskar. 

Narkotika och dopningspreparat 

Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjuden enligt svensk lag,så även i Båstad Taekwondo. (Med 

undantaget av recept utskrivna preparat) Tang-Shou Taekwondo förbehåller sig rätten att kontrollera äktheten av intyg från 

läkare. Missbruk polisanmäls. 

Vid missbruk, aktivt stödja och hjälpa vederbörande att komma ur sitt beroende och som sista alternativ uteslutning ur Båstad 

Taekwondo. 

 

Vår policy för styrelsen innebär att styrelsen har informationsansvaret 

till alla medlemmar om antagen drogpolicy och att policyn efterlevs. 

 

Om antagen policy inte efterlevs så ska ärendet tas upp i styrelsen och om ungdomar är under 18 år  ska  föräldrar informeras. 

Ev avstängning kan också bli aktuell om missbruk fortsätter. Om misstanke finns att något använder förbjudna preparat och 

inte själv vill konfrontera personen så ska i första hand någon annan i styrelsen göra detta eller läkare eller socialförvaltning 

kontaktas för råd och stöd. 

 

Planen kommer att ses över och revideras i samband med årsmötet eller omgående om så behövs. Invald 

styrelse ansvarar för att minst en gång om året ta fram en kompetenshöjande åtgärd rörande doping, alkohol, 

narkotika eller tobak.  


