Drogpolicy / Handlingsplan
Ljungby Tennisklubb
Ljungby Tennisklubb är en ideell förening med ändamål att bedriva tennisverksamhet på
alla nivåer för vuxna, ungdomar och barn. För oss är det viktigt att verksamheten bedrivs
med stor glädje och gemenskap samt med en inriktning på att alla efter sin förmåga får
hjälp och stöttning att nå sina mål. Drogpolicyn omfattar vårt ställningstagande i området
tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat.
Drogpolicyn omfattar
Vår drogpolicy gäller för all verksamhet som Ljungby Tennisklubb genomför. Med
verksamhet avses matcher, tävlingar, träningar, läger eller andra aktiviteter (fester, se
särskild punkt) som Ljungby Tennisklubb svarar för och omfattar då alla deltagare.
Drogpolicyn gäller för
Drogpolicyn gäller för alla våra medlemmar, spelare, ledare och tränare samt föräldrar
(oavsett medlemskap) till barn- och ungdomsspelare då de representerar Ljungby
Tennisklubb vid aktiviteter som är anordnade av annan förening/klubb, till exempel vid
tävlingar och läger. Tränare, ledare, föräldrar och spelare över 18 år skall vara goda
förebilder och föredömen för klubbens yngre medlemmar.
Kommunikationen av klubbens drogpolicy
Kommunikationen av klubbens drogpolicy sker genom att den finns på vår hemsida. Den
finns också anslagen i tennishallen och i klubbstugan. Drogpolicyn lyfts fram vid klubbens
möten med företrädare för sponsorer, kommun och andra samhällsinstanser, samt vid
tävlingar och aktiviteter anordnade av klubben. Drogpolicyn finns som en återkommande
punkt på klubbens årsmöte för medlemmarna att påverka och uppdatera.
Tränares och ledares ansvar
Tränare och ledare svarar för att muntligt kommunicera ut drogpolicyns innehåll och vårt
ställningstagande till klubbens yngre medlemmar. Styrelsen i Ljungby Tennisklubb
ansvarar för kommunikationen av klubbens drogpolicy.

Riktlinjer och handlingsplan
Tobak (cigaretter och snus)
Åldersgräns är 18 år enligt svensk lag. I Ljungby Tennisklubb gäller att barn och ungdomar
under 18 år inte använder tobak. För vuxna gäller det att vara goda föredömen och
förebilder genom sitt agerande. Rökning av vuxna sker givetvis inte på våra tennisbanor
eller i våra klubbutrymmen, inte heller i direkt anslutning till dem. Om angivna riktlinjer
inte följs svarar tränare/ledare/styrelse för att samtal genomförs med den berörde samt
kontakt med förälder om medlemmen är under 18 år. Vid upprepade förseelser svarar
styrelsen för ställningstagande om den berördes medlemskap.
Alkohol
Åldersgräns är 18 år enligt svensk lag för inköp av folköl och att dricka alkohol på
restaurang samt åldersgräns på 20 år för inköp av alkohol på Systembolaget. I Ljungby
Tennisklubb gäller nolltolerans avseendeförtäring av alkohol i samband med matcher,
tävlingar, träningar, läger som beskrivits ovan.
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Om angiven riktlinje inte följs svarar tränare/ledare/styrelse för att samtal genomförs
med den berörde samt kontakt med förälder om medlemmen är under 18 år. Vid
upprepad förseelse svarar styrelsen för ställningstagande rörande den berördes
medlemskap.
Om någon person som omfattas av policyn är påverkad av alkohol alternativt av person i
ledande ställning uppfattas vara påverkad i samband med verksamheten som beskrivits
ovan skall denne (påverkade person) avlägsnas från verksamheten snarast.
Det är styrelsen, eller av styrelsen utsedd persons, ansvar att den påverkade avlägsnas
och kommer hem på ett säkert sätt. Finns inte möjlighet att avlägsna personen skall
denne hållas under uppsikt samt inte befinna sig direkt i verksamheten till dess möjlighet
till avlägsnande finns.
Misstanke om alkoholproblem
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/tränare
agerar vi på följande sätt:
• Enskilt samtal med person ur styrelsen
• Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd
• Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs
man av från sitt ledar/tränaruppdrag
Fester
Vid "fester", arrangerade av Ljungby Tennisklubb (ex avslutningar)
gäller följande:
• Alkohol får inte erbjudas någon under 18 år
• Deltagare under 18 år som intar alkohol eller uppträder berusad skall avvisas från
”fest”. Ansvariga för festen ansvarar för att personen kommer hem på ett säkert sätt.
• Deltagare som uppträder störande skall avvisas
• Ledare skall uppträda som god förebild
Trafik
Vid resor, träning, tävling, läger ska man som ledare/tränare/aktiv och förälder inte köra
bil eller annat motorfordon med alkohol i kroppen (även "dagen efter/bakfylla").
Narkotika och dopingpreparat
Enligt svensk lag är allt bruk och hantering av detta olagligt. I Ljungby Tennisklubb gäller
nolltolerans avseende bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat.
Om hantering eller bruk upptäcks svarar tränare/ledare/styrelse för att samtal genomförs
med den berörde samt kontakt med förälder om medlemmen är under 18 år. Styrelsen
svarar för kontakt med sociala myndigheter eller polis. Med anledning av händelsen tar
styrelsen ställning till den berördes medlemskap. Om någon person som omfattas av
policyn är påverkad av narkotika eller dopingpreparat alternativt av person i ledande
ställning uppfattas vara påverkad i samband med verksamheten som beskrivits ovan skall
denne (påverkade person) avlägsnas från verksamheten snarast.
Det är styrelsen, eller av styrelsen utsedd persons, ansvar att den påverkade avlägsnas
och kommer hem på ett säkert sätt. Finns inte möjlighet att avlägsna personen skall
denne hållas under uppsikt samt inte befinna sig direkt i verksamheten till dess möjlighet
till avlägsnande finns.
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Misstanke om drogberoende
Vid misstanke om drogberoende hos någon av våra ledare/tränare agerar
vi på följande sätt:
• Enskilt samtal med person ur styrelsen
• Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd
• Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man
av från sitt ledar/tränaruppdrag

