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Kronängs IF 

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR 

DOPING/DROGER/ALKOHOL/TOBAK 

Kronängs IF tar avstånd från alla typer av droger och aktörer som kan sättas i samband 
med detta, då det står i rak motsats till vår strävan efter sunda och goda idrottsliga 
vanor. 

SYFTE 

Kronängs IF har ett ansvar gällande att motverka alla former av drogmissbruk inom de 
ramar som råder inom idrotten. 

Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i Kronängs IF i frågor som rör detta med 
droger och då i idrottsliga aktiviteter, som träning, tävling och läger. 

Droger i alla former är skadliga och negativa för idrotten och en god hälsa i övrigt. 
Föreningen skall vara en trygg miljö med utgångspunkt för dessa frågor och föräldrar 
skall med förtroende kunna låta sina barn deltaga i föreningen. 

Kronängs IF följer Riksidrottsförbundets beslutande policy gällande droger inom 
idrotten. 

Kronängs IF strävar efter en miljö fri från alkohol, tobak och droger. 

MÅLSÄTTNING 

Kronängs IF vill "bedriva vår idrott så att den utvecklar människor såväl fysiskt och 
psykiskt som socialt och kulturellt". Inom idrotten lär vi oss också "hur kroppen 
fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande t ex användandet 
av droger". Dessa citat är hämtade från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vilka Kronäng 
vill ha som förebild. 

För ett gott resultat och positiv utveckling ställs stora krav på ledare och andra som 
verkar inom idrotten att de är medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Genom tydlig 
information och samtal som rör attityder och värderingar hoppas vi kunna nå en 
drogfrimiljö att växa och utvecklas i. 

 STRATEGIER 

Övergripande skall vi i samband med träning, tävling och läger förebygga och motverka 
användandet av droger i alla dess former. Det är oerhört viktigt att vi alla tar ett samlat 
grepp om dessa frågor och på olika sätt förebygger användandet av droger både inom 
idrotten men även i det vardagliga livet. 
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Föreningen, verksamhetsansvariga och ledares roll och ansvar är: 

• Att ställa sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål och riktlinjer för att 
motverka droger inom idrotten. 

• Att erbjuda och arbeta för en drogfri tränings, tävlings och lägermiljö. 
• Att vid misstanke eller nyttjande av droger i föreningens verksamhet skall 

ledare omgående beordra personen att avbryta sin gärning och vid behov 
hjälpas hem. 

• Incidenter skall rapporteras till respektive sektion som i sin tur rapporterar 
till Kronängs huvudstyrelse. 

Rapportering till ansvariga inom föreningen och föräldrar sker omgående där lämpliga 
åtgärder vidtas/sätts in 

• Att föregå med gott exempel och i idrottsliga sammanhang tala om attityder 
och värderingar kring detta med droger. 

• Att vara vaksam och se signaler som tyder på nyttjande av droger för att på 
ett så tidigt stadium som möjligt finna lämpliga åtgärder. 

HANDLINGSPLAN 

Vid eventuellt nyttjande av droger eller misstanke om missbruksproblem har ledaren en 
skyldighet att rapportera till föreningens styrelse som upprättar en individuell plan och 
vidtar lämpliga åtgärder i samråd med individen. Utgångspunkten för planen skall vara 
konsekventa och kraftfulla åtgärder med syfte att stödja och hjälpa personen i fråga att 
ändra sitt beteende. 

 


