
Drogpolicy 
 

Inledning 

OK Enen är en orienteringsklubb som bedriver en ideell verksamhet med mål att främja såväl fysisk som 
psykisk, social och kulturell utveckling för våra medlemmar. Idrottsföreningen förfogar över en stor 
målgrupp bestående av både barn, ungdomar och vuxna. 
OK Enen vill ta ansvar och erbjuda föreningens medlemmar en drogfri miljö. 
OK Enen har därför tagit ställning och utformat riktlinjer mot användandet av droger i vår verksamhet 
och i vår förening. Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att med-vetandegöra rollen som förebild 
för våra ledare, föräldrar och aktiva. 

Definition 

Följande definieras som en drog i det här dokumentet: 

• Tobak (snusning och rökning) 

• Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl) 

• Narkotika 

• Dopningspreparat 

Tobak (snusning och rökning) 

Åldersgräns för att köpa tobak är18 år enligt svensk lag. 
OK Enen har följande ställningstagande och riktlinjer avseende tobak: 

• Vi tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom vår verksamhet 

(träning, tävling och lägerverksamhet). 

• Aktiva och ledare över 18 år samt föräldrar är förebilder för de yngre medlemmarna och 

skall därför föregå med gott exempel. 

Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt: 
Vi genomför ledarsamtal med barn och ungdomar samt tar kontakt och samtalar med föräldrar. 

Alkohol 

Åldersgräns för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang är 18 år och åldersgräns för köp på 
systembolaget är 20 år enligt svensk lag. 
OK Enen har följande ställningstagande och riktlinjer avseende alkohol: 

• Vi tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol inom vår verksamhet 

(träning, tävling och lägerverksamhet). 

• Aktiva och ledare över 18 år samt föräldrar är förebilder för de yngre medlemmarna och 

skall därför föregå med gott exempel. 

Om vi upptäcker att någon av våra barn och/eller ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt: 
Vi genomför ledarsamtal med barn och ungdomar samt tar kontakt och samtalar med föräldrar. 
Det är inte tillåtet för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller 
uppträda berusad vid föreningens verksamheter och/eller aktiviteter. 

Narkotika och dopningspreparat 

Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag. 
OK Enen har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och doping: 

• Vi genomför enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är " barn 

eller ungdom ". 



• Vi tar kontakt med sociala myndigheter och/eller polis. 

Handlingsplan 

Styrelsen ansvarar för att: 

• fatta beslut om drogpolicy och handlingsplan. 

• förankra föreningens drogpolicy och handlingsplanen hos föreningens alla medlemmar 

(ledare, föräldrar och sponsorer). 

• publicera föreningens drogpolicy på föreningens hemsida. 

• sätta upp ett exemplar på klubbens anslagstavla i Gånstagården 

• gå igenom handlingsplanen med föreningens ungdomar 

• dela ut ett ex till alla ledare 

• genomföra tematräff för ungdomar fyllda 13 år i samarbete med SISU. 

Uppföljning 

Handlingsplanen skall årligen, i samband med OK Enens föreningsmöte, utvärderas och revideras. 
Drogpolicyn finns med under hela verksamhetsåret för diskussion och förbättringar. 
En sammanfattning av aktiviteter och insatser inom drogförebyggande arbete skickas årligen in till berörd 
instans inom kommunen, t ex Upplevelsenämnden och till SISU i Uppland. 
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