Drogpolicy
Vi vill att våra ungdomar ska få utöva sitt intresse för skytte i en miljö fri från tobak, alkohol
och droger och där våra ledare och vuxna medlemmar är bra förebilder och goda representanter
för skyttesporten.
Tobak.
Vi tillåter inte våra medlemmar som är under 18 år att röka eller snusa på vår bana eller i
samband med träningar och tävlingar. Vuxna och ledare bör vara goda förebilder och avstå från
tobak på banan och i samband med träningar och tävlingar All rökning på vår bana ska ske på
anvisad plats där man också slänger fimpar och snus. Alla medlemmar, föräldrar och styrelse
hjälps åt med att se till att våra regler för tobak följs. Om du ser någon av våra ungdomar röka,
säg till honom eller henne och kontakta föräldrarna. Vill du inte säga till själv kontaktar du någon
av våra ledare eller någon i styrelsen.
Alkohol.
Vi tillåter inte våra medlemmar som är under 18 år att dricka alkohol. Vuxna och ledare avstår
från alkohol när de vistas på vår bana och i samband med träningar och tävlingar. Ingen kommer
bakfull till vår bana eller våra träningar och tävlingar. När vi har fester där det serveras alkohol
har vi en åldersgräns på 18 år. Alla medlemmar, föräldrar och styrelse hjälps åt med att se till
att våra alkoholregler följs. Om du upptäcker att någon av våra ungdomar har druckit alkohol, säg
till honom eller henne och kontakta föräldrarna. Vill du inte säga till själv kontaktar du någon av
våra ledare eller någon i styrelsen. Om någon av våra ledare har druckit alkohol under träning
eller tävling eller om du misstänker att någon av våra ledare eller ungdomar har alkoholproblem
kontakta någon i styrelsen som i sin tur tar kontakt med ledaren.
Droger och dopning.
Vi tillåter inte någon form av användande eller hantering av narkotika eller dopingpreparat.
Om vi skulle misstänka eller upptäcka användande av narkotika eller dopingpreparat kontaktas
medlemmen och om han/hon är under 18 år även föräldrarna. Kontakt tas också med polis och
sociala myndigheter. Vi har antagit Riksidrottsförbundets regler om dopning vid tävling.
Information om policyn:
- Finns på hemsidan.
- Vi gör hänvisningar till den vid tävlingsinbjudan.
- Vi diskuterar innehållet vid styrelsemöten.
- Vid behov anordnas utbildning och föreläsning om droger.
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