Alkohol-, tobak, och drogpolicy för Hudiksvalls klätterklubb
Hudiksvalls klätterklubb är en ideell förening som bedriver klätterverksamhet för barn, ungdomar och
vuxna. Vår intention, är att bedriva verksamheten så att det utvecklar människor positivt, såväl fysiskt
och psykiskt som socialt och kulturellt.
Detta innebär också ett ställningstagande mot sådant som är skadligt och nedbrytande för individen.
Då klättring är en sport som kräver högsta möjliga säkerhet är det av största vikt att all verksamhet är
alkohol och drogfri. Nedanstående policy gäller för hela föreningen och utgöra ett stöd för ledare,
funktionärer, aktiva och föräldrar. Vår ambition är att policyn skall ses som en hjälp, och ett stöd för att
alla ska kunna säga NEJ till alla former av droger, i samband med föreningens verksamheter.
Policy mot nyttjande av alkohol, droger och tobak





All idrottsverksamhet i Hudiksvalls klätterklubb skall vara alkohol- och drogfri.
Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn deltaga i vår verksamhet.
Vuxna oavsett om vi verkar som ledare eller är på annat sätt aktiva i arrangemang som
anordnas av föreningen, verkar som förebilder när det gäller vårt uppförande.
Förenigen ska aktivt bidra till att öka kunskaperna om och minska användningen av alkohol,
tobak och droger bland våra medlemmar och speciellt våra ungdomar.

Vi tillåter inte att våra medlemmar dricker alkohol eller nyttjar droger under verksamhetstid. Om vi
skulle upptäcka att detta skett kommer vi att:
- omedelbart avskilja personen från aktiviteten och samtala med denne
- vid ungdom under 18 år kontakta dennes vårdnadshavare och informera om händelsen
- upprepade avsteg från denna policy kan leda till uteslutning (avstängning) från föreningen och
upphörande av medlemskap enligt 5 § i stadgarna
Vi tillåter inte att våra medlemmar under 18 år använder tobak under verksamhetstid. Om vi skulle
upptäcka att detta skett kommer vi att:
- Samtala med personen
- Kontakta dennes vårdnadshavare och informera om händelsen
Som vuxen ledare, instruktör eller funktionär är det viktigt att tänka på sitt ansvar och på att man är en
förebild för ungdomarna. Därför är det en önskvärt att man förutom utöver förbudet mot nyttjande av
alkohol och droger undviker användande av tobak under verksamhetstid. Om någon skulle upptäcka
att vi i vår organisation har någon som uppträder påverkad, vid av föreningen anordnad aktivitet, ber vi
er att direkt ta kontakt med ansvarig ledare eller styrelsen.
Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtagande som kan uppmuntra eller på annat sätt
uppmana till alkohol, tobak eller drogkonsumtion.
Föreningen har rätt att utanför vår idrottsliga verksamhet, anordna fester och sammankomster för
sponsorer och medlemmar där alkohol kan ingå. Dock skall ansvariga tillse att förtäring sker i måttliga
mängder, och att inga underåriga serveras alkohol.
Policyn skall årligen genomgås vid informations- och medlemsmöten samt presenteras för nya
medlemmar

