Drogpolicy för IF Björklöven och Björklöven AB.
Styrelsen för IF Björklöven samt Björklöven AB har godkänt föreliggande policy att gälla from
2019 och tillsvidare inom alla verksamhetsgrenar och samtliga personer anställda av
koncernen.
Björklöven skall ständigt arbeta föra att utveckla idrottens etiska regler och vara en alkohol –
drog och dopningsfri arbetsplats. Björklöven skall hjälpa medarbetare som missbrukar
alkohol eller tar droger genom att erbjuda behandling samt rehabilitering.
Generella riktlinjer gällande alkohol- & droger inom Björklöven

Björklöven skall verka för att utbilda personal/ledare/spelare/föräldrar i förebyggande syfte om
droger och alkohol
Björklöven skall verka för att inte aktivt exponera alkoholreklam
I händelse att någon inom Björklöven ej följer drog- och alkoholpolicyn skall klubbchef
informeras, denne rapporterar därefter ärendet till Styrelsen.
Person inom klubben som brutit mot drog- och alkoholpolicy kan stängas av.

Alkohol- och drogpolicy gällande barn och ungdomar

Alkohol och droger skall ej förekomma då Björklövens medlemmar representerar föreningen.
Det är av största vikt att barn och ungdomar som tillhör Björklöven aktivt tar avstånd mot
förekomsten av alkohol och droger under verksamheten.
Åtgärder:
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Spelare som bryter mot våra riktlinjer kallas till:
1. Personligt samtal i sällskap med vårdnadshavare.
2 .Åtgärdsprogram upprättas
3. Uppföljning
Ansvar: Tränare samt juniorsportchef
Alkohol och drogpolicy för ledare

I samband med aktiviteter inom Björklöven när ledare har ansvar för barn och ungdomar råder
nolltolerans när det gäller alkohol och droger. Ledare har ansvar och skall föregå med gott
exempel och alltid framstå som ett föredöme för barn och ungdomar både vid och utanför
ishockeyrinken. Ledare ska aldrig prata positivt om alkohol och droger inför spelare.
I samband med träning, matcher, läger, turneringar och andra Björklöven-aktiviteter gäller
nolltolerans för bruk av alkohol/droger. Ledare som är berusad/påverkad av alkohol/droger och
får under inga omständigheter finnas med som ledare vid Björklöven-aktivitet. Ledare ska ej
exponera rökning/snus framför spelarna.
I samband med Björklöven -aktiviteter då ledare inte har ansvar för barn och ungdomar råder
restriktivitet gällande alkohol.
Åtgärder:
Ledare som bryter mot detta kallas till:
1. Samtal
2. Åtgärdsprogram upprättas
3. Uppföljning
Ansvar: Sportchef, Junior/ungdomssportchef

Björklöven AB
+46 (0)90 71 25 70
Tegsvägen 20, 904 32 Umeå
www.bjorkloven.com

Alkohol- och drogpolicy för föräldrar/vårdnadshavare

Föräldrar/vårdnadshavare är föredömen och många unga ser upp till dem. Därför
förväntas/uppmanas de att i samband med idrottsevenemang, där Björklöven representeras,
uppträda föredömligt utan förekomst av alkohol och droger. För föräldrar/vårdnadshavare som
har uppdrag i föreningen gäller nolltolerans mot alkohol och droger i samband med Björklövenaktiviteter.
Åtgärder:
Förälder/vårdnadshavare som uppträder påverkad i samband med träning, matcher, läger,
turneringar och andra Björklöven-aktiviteter kommer att kontaktas av föreningen för ett möte
där Björklöven tydliggör föreningens alkohol- och drogpolicy. För de fall vederbörande
förälder/vårdnadshavare därefter ej uppträder i enlighet med denna policy kommer ytterligare
åtgärder att vidtas. Det kan bl.a. innebära avstängning från de Björklöven-aktiviteter dennes
barn deltar i.
Ansvar: Sportchef, Junior/ungdomssportchef, tränare/lagledare respektive lag
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