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Definition 

Följande definieras som drog i detta dokument. 

- Tobak (snusning och rökning) 

- Alkohol 

- Narkotika 

- Dopningspreparat 

 

Vår danssportklubb Spirorna bedriver ideell verksam som skall främja dansen 

både som tävlings- och som sällskapsdans och kulturell utveckling för våra 

medlemmar. Dansklubben består av barn, ungdomar och vuxna.  

Vi från klubben vill ta ansvar och erbjuda en drogfri uppväxtmiljö. 

 

Vår dansklubb har därför tagit ställning och utformat en drogpolicy för 

användandet av droger i vår verksamhet. Vi är medvetna om att våra 

ledare/tränare/föräldrar och aktiva är viktiga och goda förebilder för våra aktiva 

barn och ungdomar. Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att lyfta och 

medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare, föräldrar och aktiva. Vi vill 

även förstärka det som redan är bra och mera tydligt och uttalat arbeta för att 

förhindra användning av droger och nyrekrytering bland barn och ungdomar. 

 

 Vår danssportklubbs drogpolicy 

 

Tobak: 

Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag. 

 

Vår danssportklubb har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller 

tobak: 

Vi tillåter inte att barn ungdomar under 18 år använder tobak, inom vår 

verksamhet (ex vid träningar och tävlingar). Om vi upptäcker att någon av våra 

barn eller ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt: 

  - Ledarsamtal med barn och ungdomar sam kontakt med föräldrar. 

 

 

 



 

 

 

  

Alkohol: 

Åldergräns 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. Åldersgräns 

20 år för köp på systembolag, enligt svensk lag. 

 

 

Vår danssportklubb har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller 

alkohol: 

Vi tillåter inte att barn ungdomar under 18 år använder alkohol, inom vår 

verksamhet (ex vid träningar och tävlingar). Om vi upptäcker att någon av våra 

barn eller ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt: 

 -  Ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar. Vid 

upprepade tillfällen och misstanke om problem eller missbruk bör man (i 

samråd med styrelsen) överväga att ta kontakt med sociala myndigheter. 

 

Det är inte tillåtet för någon av våra medlemmar, att under några som helst 

omständigheter dricka alkohol eller uppträdda berusade i föreningens profilkläder. 

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, styrelsen, de aktiva 

medlemmarna över 18 år samt barn och ungdomarna själva. 

Om vi upptäcker att någon av våra barn/ungdomsledare och ledare för aktiva över 

18 år nyttjar alkohol agerar vi på följande sätt: 

 - Styrelsemedlem talar med ledaren. 

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare agerar vi på följande 

sätt: 

 - Enskilt samtal.  

    - Om förutsättning finns erbjuda hjälp och stöd. 

 - Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med klubbens verksamhet 

stängs man av från sitt uppdrag. 

 

Vid fester, arrangerade av vår klubb gäller följande: 

 - Alkohol får ej erbjudas någon under 18 år.     

 -  Deltagare under 18 år som intar alkohol eller uppträder berusade skall avvisas 

 från festen. 

 - Alkohol skall förtäras under gemytliga omständigheter. 

 - Deltagare som uppträder störande skall avvisas. 

 - Ledare skall uppträda som god förebild. 

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna/tränarna själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Narkotika och Dopningspreparat: 

Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk 

lag, så även inom vår danssportklubbs verksamhet. 

 

Vår danssportklubb har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller 

narkotika och doping: 

Om vi skulle misstänka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar 

narkotika eller dopningspreparat agerar vi på följande sätt: 

Steg 1: Enskilt samtal med medlemmen och föräldrarkontakt om medlemmen är 

barn eller ungdom,  

Steg 2: Kontakt med Svenska dassportförbundet för hjälp med dopningskontroll. 

Steg 3: Kontakt med sociala myndigheten och/eller polis. 

 - Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. 

  

Ansvarig för att dessa riktlinjer följs är i första hand styrelsen men även ledarna har ett 

stort ansvar. 

 


