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Styrelsemöte 2008-11-19

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
idrottsrörelsens verksamhetsidé,
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
Idrottsrörelsens riktlinjer
RF har antagit riktlinjer för alkohol och tobak inom idrotten, som syftar till att bidra till minskad
alkoholkonsumtion och att senarelägga ungdomars alkoholdebut.
Den mest relevanta punkten i riktlinjerna är:
”Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med
idrottsverksamhet för barn och ungdomar - t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till
och från dessa.”
Det finns ytterligare ett antal riktlinjer som handlar framförallt om försäljning och sponsring,
men de påverkar inte den dagliga verksamheten.
Policy All idrottslig verksamhet i Lulegymnasterna ska vara fri från alkohol och droger. Våra
lokaler ska vara fria från alkoholdrycker och fria från personer som uppträder påverkade av
alkohol och droger i samband med all idrottslig verksamhet.
Vid representation och fester använder vi alkohol med måtta, och är extra återhållsamma när
barn och ungdomar är med. Ingen uppträder påverkad.
Ledare har ansvar att föregå med gott exempel, vara ett föredöme för ungdomar både på och
utanför träningen, och aldrig prata positivt om alkohol, särskilt när barn och ungdomar är
närvarande.
Det ska vara naturligt för varje medlem att påpeka, och vid behov ingripa, när man ser brott mot
denna policy
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Konkreta regler
Drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol räknas som alkoholdrycker.
Alkoholdrycker får aldrig förekomma i direkt anslutning till träning, tävling, uppvisning eller
liknande. Om det är fest efter någon sådan aktivitet ska de separeras tydligt i tid eller rum, så att
festen inte associeras direkt med idrotten.
Vid arrangemang anordnade av Lulegymnasterna som främst är riktade till barn eller ungdomar,
eller dit allmänheten har tillträde ska alkoholdrycker inte förekomma. Vuxna på sådana
arrangemang förväntas vara nyktra.
Vid arrangemang anordnade av Lulegymnasterna som främst är riktade till vuxna får
alkoholdrycker förekomma (främst öl och vin som måltidsdryck), men det ska godkännas i
förväg av styrelsen. Måttlighet är ledordet: ingen ska någonsin uppträda berusad på
Lulegymnasternas arrangemang.
Vid arrangemang där barn och ungdomar får närvara skall det göras klart för föräldrarna om
alkoholdrycker kan förekomma. Vuxna, särskilt ledare, och extra särskilt barn- och
ungdomsledare ska aldrig uppträda onyktra när barn eller ungdomar är närvarande.
Givetvis får ingen bjuda barn och ungdomar på alkoholdrycker.
Alkoholdrycker får inte konsumeras, förvaras eller distribueras i Lulegymnasternas lokaler annat
än i direkt anslutning till arrangemang där alkoholdrycker får förekomma.
Lulegymnasterna tillhandahåller inte alkoholdrycker i något sammanhang. Klubbstyrelsen kan
dock meddela undantag från denna regel. Vid representation kan Lulegymnasterna bjuda på öl
eller vin, efter godkännande av styrelsen eller klubbordförande.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Lulegymnasterna

