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Denna policy gällande droger ska vara föreningens gemensamma ställningstagande mot det 

som är skadligt och nedbrytande och ska fungera som ett stöd för medlemmar, anställda, 

funktionärer och föräldrar. 

Policyn skall vara till hjälp och stöd för att alla skall kunna säga nej till alla former av droger i 
samband med föreningens aktiva verksamheter. Den riktar sig till de medlemmar i 
föreningen som utövar idrotten golf i något sammanhang på klubben, representerar 
klubben i något sammanhang på annan plats samt när någon verksamhet bedrivs i klubbens 
regi tillsammans med eller för ungdomar. 

Åsundsholm Golf & Country Club kommer fortfarande att anordna sammankomster och 
arrangemang för vuxna där alkohol, tobak och snus förtärs respektive används. Dock skall 
ansvarig för sådana arrangemang se till att inga minderåriga serveras alkohol och att vuxnas 
förtäring sker i måttliga mängder. Tobaksrökning får aldrig förekomma i klubbens lokaler. 

På Klubben finns en restaurang, med utskänkningsrättigheter, och som drivs av en 
arrendator. Klubben kan endast ta ansvar för att denna policy följs vid de tillfällen då 
restaurangen utnyttjas för en verksamhet i klubbens regi. 

Åsundsholm Golf & Country Club är medveten om det ansvar man påtar sig i och med sin 
föreningsverksamhet och vill med denna policy förmedla var klubben står i dessa frågor till 
föräldrar, kommun, sponsorer, skola och andra som kommer i kontakt med oss på något sätt. 
Klubben vill också genom denna policy bidra till att förebygga eventuella framtida problem. 
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POLICY DROGER - TOBAKSRÖKNING OCH SNUSNING 

Spelare, ledare och funktionärer under 18 år 

Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling 
eller annan föreningsverksamhet. Nolltolerans gäller i samband med all verksamhet i 
föreningens regi 

Åtgärdsplan 

• Vid första överträdelsen skall det ske samtal med individen samt kontakt tas med dennes 
föräldrar. 

• Vid upprepande överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd 
avstängning från tävlings och/eller träningsverksamhet i Åsundsholm Golf & Country Club. 

Ansvar 
• Samtal med individen och kontakten med föräldrarna ansvarar tränare/juniorkommitté 

för. Om tränare/juniorkommitté inte själv vill ta upp frågan med individen kan man 
delegera ärendet uppåt till klubbchefen. 

• Om beslut fattats om avstängning är det Klubbchefen som tar kontakt med vederbörande 
samt dennes föräldrar. 

Spelare, ledare och funktionärer över 18 år 

Återhållsamhet skall iakttas i samband med all verksamhet i föreningens regi. Vid träningar, 
tävlingar, seriespel och läger är rökning inte tillåten. Övrigt användande av tobak/snus skall 
ej vara synbart eller märkbart i yngres närhet. 

Åtgärdsplan 

• Vid enstaka förseelse samtalar Klubbchefen eller styrelsemedlem med den aktuelle 
spelaren/tränaren/ledaren och påtalar vikten av att följa policyn. 

• Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om avstängning från 
spelar/tränar/ledaruppdrag. 

Ansvar 
Ansvar vilar på klubbchefen men kan delegeras till styrelsemedlem. Spelare, tränare, ledare 
eller förälder som upptäcker avvikelse i förhållande till policyn ska informera Klubbchefen 
om avvikelsen. 
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POLICY DROGER - ALKOHOL 

Spelare, ledare och funktionärer under 18 år 

Användning av alkohol är ej tillåten. Nolltolerans gäller i samband med all verksamhet i 
föreningens regi. 

Åtgärdsplan 

• Vid första överträdelsen skall det ske samtal med individen i fråga samt kontakt tas 
med dennes föräldrar. 

• Vid upprepande överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd 
avstängning från tävlings-och/eller träningsverksamhet i Åsundsholm Golf & Country 
Club.  

• Skulle missbruk uppstå skall klubben medverka till att behandlingsplan upprättas 

Ansvar 
• Samtal med individen och kontakten med föräldrarna ansvarar tränare/juniorkommitté 

för. Om tränare/juniorkommitté inte själv vill ta upp frågan med individen kan man 
delegera ärendet uppåt till klubbchefen. 

• Om beslut fattats om avstängning är det Klubbchefen som tar kontakt med 
vederbörande samt dennes föräldrar. Styrelsemedlem garanterar klubbens medverkan 
om behandlingsplan blir aktuell. 

Spelare, ledare och funktionärer över 18 år 

Nolltolerans gäller vid träningar, läger, tävlingar och seriespel där man representerar 
klubben. Vid extraordinära tillfällen kan avvikelse från policyn göras, men i så fall vid 
arrangemang där obehöriga och yngre inte har tillträde. Sådant tillfälle skall i förväg 
godkännas av styrelsen eller klubbchefen. 

Åtgärdsplan 

• Klubbchef eller styrelsemedlem samtalar med tränare/ledare som har brutit mot 
ovanstående. 

• Skulle denna överträdelse upprepas vid ytterligare tillfälle kan styrelsen besluta om 
avstängning från tränar/ledaruppdrag alternativt tävlings/träningsverksamhet. 
Klubbchefen tar då kontakt med vederbörande. 

• Skulle missbruk uppstå skall klubben medverka till att behandlingsplan upprättas. 

Ansvar 
• Ansvar vilar på klubbchef men kan delegeras till styrelsemedlem. Aktiv, tränare, ledare 

eller förälder som upptäcker avvikelse i förhållande till policyn ska informera klubbchefen 
om avvikelsen.  

• Styrelsemedlem garanterar klubbens medverkan om behandlingsplan blir aktuell.  
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POLICY DROGER - NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT 

Spelare, ledare och funktionärer 

Nolltolerans gäller i samband med all verksamhet i föreningens regi. 

Om till medlem, av medicinska skäl, förskrivets narkotikaklassade preparat skall medlem 
alltid informera tränare/klubbchef om detta. Om skäl föreligger kan eventuell 
dispensansökan göras. 

Åtgärdsplan 
Om någon av föreningens ungdomar skulle påträffas påverkad av eller med innehav av medel 
som är klassade som narkotika eller dopingpreparat skall följande åtgärder vidtas: 

• Samtal förs tillsammans med vårdnadshavare, minnesanteckningar 
upprättas och undertecknas   

• Anmälan görs till sociala myndigheter o Kontakt tas med 
Polismyndigheten 

Ingen av föreningens aktiva eller tränare/funktionärer får bruka narkotika eller 
dopingpreparat. Vid upptäckt skall följande åtgärder vidtas: 

• Enskilt samtal förs med den felande, minnesanteckningar upprättas 
och undertecknas. 

• Den felande skall omedelbart stängas av från samtliga uppdrag inom 
föreningen. 

• Kontakt tas med Polismyndigheten. 

Ansvar 
Ansvaret för att åtgärdsplaner genomförs vilar på klubbchefen och styrelsen. Det åligger 
styrelsen att besluta om ytterligare åtgärder vid brott mot denna nolltolerans. Spelare, 
tränare, funktionärer eller förälder som upptäcker eller misstänker avvikelse i förhållande till 
policyn ska omedelbart informera styrelsen/klubbchefen. 
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POLICY DROGER - ÖVRIGT 

Ansvarig för de aktiviteter som denna drogpolicy medför är, generellt sett, klubbens styrelse. 
Det verkställande ansvaret är delegerat till klubbchefen. 

HANDLINGSPLAN 

• Drogpolicyn är ett levande dokument som uppdateras årligen tillsammans med 
föreningens övriga handlingsplaner. 

• Policyn skall finnas tillgänglig så att varje medlem kan ta del av den (även förälder till 
medlem). 

• Drogpolicyn skall nämnas i föreningens årliga verksamhetsplan vilken delges 
medlemmarna. 

• Drogpolicyn skall finnas anslagen i klubbhuset samt på föreningens hemsida. 

AKTIVITETSPLAN 
Inför varje uppdatering av föreningens verksamhetsplan skall en årlig översyn och revidering 
av denna policy göras. Ansvarig för årlig översyn är klubbchefen. Oavsett övrig revidering skall 
nedanstående aktivitetskalender revideras. 

 

Beskrivning Åtgärd Ansvarig 

Anslagstavla kansli och hemsida Publicera inför säsong 2022 Klubbchefen 
Distribuera till Juniorkommittén Distribueras februari Kansliet 
Genomgång med tränare/kommittéer Genomgång mars-april Klubbchefen 
Genomgång med föräldrar Sända ut ihop med inbjudan Ledare 

Genomgång med aktiva  Ledare 

Föreläsning & utbildning aktiva I samband med ett 

träningstillfälle, ev. 

utbildningsdag 

Ledare 

Översyn & revidering, samtliga möte Genomgång och eventuella 

revideringar 
Klubbchefen 

Fastställande och införande verksamhetsplan Införande i verksamhetsplan 

för 2022 
Klubbchefen 

 
Denna policy - droger har antagets av styrelsen för 
Åsundsholm Golf & Country Club december 2021. 


