Ekshärads slalomklubb
Ekshärads slalomklubbs Alkohol- och Drogpolicy
Det finns en mängd skäl för ESLK att med en policy arbeta för en drogfri idrottsmiljö och för att förebygga skador och
problem som kan uppkomma på grund av missbruk av alkohol eller andra droger. Ett helt grundläggande motiv är
naturligtvis att idrott och droger inte hör ihop. Andra motiv för att vi skall engagera oss i arbetet mot missbruk är:





humanitära skäl
säkerhetsskäl
prestations- och kvalitetsskäl

I arbetet för en drogfri idrottsmiljö inom ESLK vilar ett särskilt stort ansvar på föräldrar, äldre åkare och ledare. Dessa
kategorier utgör föredömen för våra yngre medlemmar och måste, bl. a såvitt avser förhållandet till alkohol och droger,
uppträda på ett sätt som medverkar till att föreningens mål i detta och andra avseenden kan förverkligas.

Övergripande mål:
ESLK skall vara en idrottsförening fri från negativa effekter av alkohol och andra droger. Vi skall aktivt arbeta för att våra
ungdomar får en syn på och ett förhållningssätt till alkohol och droger som förebygger varje form av missbruk samt
medverkar till sportslighet vid idrottsutövning.

Våra ställningstaganden:





I samband med idrottsutövning skall alkohol eller droger aldrig förekomma.
Det är inte acceptabelt att på "fritid" använda alkohol eller droger på ett sätt som negativt påverkar prestationen
vid följande träningar och tävlingar eller andra sportsarrangemang.
Om någon kommer påverkad till träning eller tävling har respektive ledare ansvar för att personen skickas hem.
Det är därför ledarens skyldighet att snarast följa upp det inträffade och rapportera till styrelsen.
En medlem med missbruksproblem som inte accepterar hjälp och stöd skall göras uppmärksam på att ESLK
kan komma att vidta disciplinära åtgärder.

Ansvarsfördelning:
Det vilar på styrelsen att fastställa och hålla föreningens alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan ajour. Styrelsen
ansvarar vidare för planering och genomförande av kontinuerliga informationsinsatser inom detta område.
Samtliga ledare ansvarar för att misstänkta problem relaterade till alkohol och droger uppmärksammas och åtgärdas.
Det är varje medlems självklara plikt att stödja kamrater som har problem med missbruk.
Styrelsen är en resurs till stöd och hjälp för ledare och enskilda medlemmar.
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