
 
 

Drogpolicy 
 

 
IBK Lund har som mål att vara en förening som påverkar våra barn och ungdomar på ett                 
positivt sätt. Drogpolicyn ska finnas på vår hemsida och vara välkänd av alla så att den kan                 
vara ett stöd att luta sig mot för såväl spelare, ledare som föräldrar. IBK Lund vill genom                 
detta dokument ta sitt samhällsansvar och tydliggöra var vi står i dessa frågor. Drogpolicyn              
görs även som en förebyggande åtgärd för att undvika eventuella framtida problem.  
 
IBK Lunds definition av droger är DANT: Dopingpreparat, Alkohol, Narkotika och Tobak. Med             
funktionärer i nedanstående avsnitt menas förtroendevalda, matchfunktionärer samt        
föräldrar som har ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet, det vill säga detta gäller              
även föräldrar som är delaktiga i transporter av barn och ungdomar i vår förening.  
 
Det åligger aktiva spelare att känna till gällande dopingregler (RF:s          
https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping) samt att ta ansvar för användandet av        
eventuella kosttillskott och medicinering. Det åligger ledarna att känna till och informera            
sina spelare om svensk idrotts dopingregler samt att hålla sig informerade om sina spelares              
eventuella användning av kosttillskott och medicinering. Endast medicinering med läkarintyg          
undantas från nolltoleransen gällande dopingpreparat.  

Allmänt 
För samtliga narkotika- och dopingpreparat gäller nolltolerans och ev. livstidsavstängning.          
För person under 18 år gäller dessutom nolltolerans för tobak och snus i samband med all                
verksamhet där man representerar föreningen. 
 
Spelare, ledare och funktionär över 18 år 
Gällande alkohol och tobak gäller nolltolerans i samband med all verksamhet, i föreningens             
färger det vill säga träning, match, läger, cuper och all annan representation för föreningen.  

För person över 18 år 
Föreningen skall försöka stoppa användandet genom upplysning om förebilders påverkan. 
Gällande tobak och snus önskar vi mesta möjliga återhållsamhet i samband med all             
verksamhet i föreningens regi. Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om           
eventuell tidsbestämd avstängning från tävling och/eller träningsverksamhet. 
 
Ansvar 
Alla i föreningen har ansvar att rapportera till ledare, kommittéansvarig, styrelse eller annan             
person med ledaransvar om någon inte följer gällande policy. För spelare under 18 år är det                
ledare som ansvarar för samtalet med individen eller delegerar till lämplig person i styrelsen.              
För spelare över 18 år är sportchefen ansvarig för att ta samtal med individen ifråga eller                
delegera till styrelsen.  
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