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Drogpolicy	  
	  
Syfte	  

Tydliggöra	  Falu	  Kanotklubbs	  förhållningssätt	  till	  droger,	  doping,	  alkohol	  och	  rökning.	  
	  
	  
Inledning	  

Unga	  aktiva	  tillbringar	  en	  stor	  del	  av	  sin	  uppväxt	  i	  klubben.	  Målet	  är	  att	  alla	  kan	  trivas	  och	  känna	  
sig	  trygga.	  Ibland	  har	  vi	  medlemmar	  som	  flyr	  en	  stökig	  hemmiljö.	  Därför	  betyder	  de	  vuxna	  
oerhört	  mycket	  för	  dessa	  ungas	  uppväxt.	  Det	  bör	  vara	  en	  ledstjärna	  i	  vår	  verksamhet	  att	  alltid	  
verka	  som	  goda	  förebilder.	  
	  
	  
Rökning	  

Rökning	  har	  vetenskapligt	  visade	  mycket	  skadliga	  hälsoeffekter	  på	  lungor,	  hjärta	  och	  kärl.	  
Klubbens	  inställning	  är	  att	  rökning	  inte	  ska	  förekomma	  i	  klubbens	  verksamhet.	  Klubbhuset	  är	  
rökfritt.	  Medlemmar	  skall	  avhålla	  sig	  rökning	  vid	  klubbaktiviteter.	  
	  
	  
Alkohol	  	  

Falu	  kanotklubbs	  inställning	  är	  att	  alkohol	  och	  idrott	  inte	  hör	  ihop,	  oavsett	  ålder	  och	  oavsett	  om	  
man	  är	  ledare,	  funktionär	  eller	  aktiv.	  Inom	  kanotsporten	  vistas	  ofta	  aktiva	  i	  olika	  åldrar	  
tillsammans	  och	  unga	  tar	  efter	  de	  äldres	  beteende.	  Ett	  motto	  är	  att	  ingen	  aktiv	  skall	  
premiärdricka	  alkohol	  inom	  klubbens	  verksamhet.	  
	  
Falu	  knaotklubb	  är	  emot	  att	  klubbens	  elitaktiva	  gör	  reklam	  för	  alkoholhaltiga	  drycker,	  eller	  
drycker	  som	  kan	  associeras	  med	  alkohol.	  	  
	  
Under	  resor	  och	  läger	  i	  klubbens	  regi	  gäller	  alltid	  nykterhet.	  Förutom	  dess	  negativa	  effekter	  i	  sig,	  
är	  alkohol	  olämpligt	  vid	  bilresor	  då	  man	  behöver	  vara	  skärpt.	  
	  
	  
Narkotika	  	  

Klubbens	  inställning	  är	  att	  allt	  bruk	  av	  narkotika	  är	  oförenligt	  med	  våra	  värderingar.	  
Särskilt	  vid	  vistelse	  utomlands	  i	  länder	  med	  liberal	  syn	  på	  lätt	  narkotika,	  ska	  ledare	  
uppmärksamma	  detta.	  	  
	  
	  
Doping	  

Falu	  kanotklubb	  ansluter	  sig	  till	  Riksidrottens	  dopingpolicy	  och	  accepterar	  inte	  doping.	  	  
I	  klubbhuset	  skall	  en	  aktuell	  dopinglista	  från	  RF	  finnas	  tillgänglig.	  Aktiva	  som	  pga.	  sjukdom	  har	  
dopingklassad	  medicinering,	  ska	  få	  hjälp	  med	  dispensansökningar.	  
	  
	  
Övriga	  substanser	  

Det	  finns	  en	  rad	  preparat	  som	  har	  en	  ej	  bevisad,	  men	  påstådd	  positiv	  prestationshöjande	  effekt,	  
exempelvis	  naturläkemedel.	  Om	  de	  hade	  den	  utlovade	  effekten	  vore	  de	  sannolikt	  doping-‐
klassade.	  Ibland	  innehåller	  dessa	  preparat	  dopingklassade	  substanser.	  Falu	  kanotklubb	  är	  emot	  
att	  medlemmar	  använder	  dessa	  preparat	  eller	  gör	  reklam	  för	  dem.	  
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Kommunikation	  om	  FKK:s	  drogpolicy	  	  

Denna policy sprids till ledare, föräldrar och aktiva inblandade i klubbens verksamhet. Det sker genom 
hemsidan, anslagstavlan i klubbhuset, utbildningar och övriga träffar.  
 
	  
Om	  FKK:s	  drogpolicy	  inte	  följs	  

Om en medlem bryter mot Falu kanotklubbs drogpolicy:  

- Om det händer en gång tas en diskussion så snabbt så möjligt med de inblandade. Ledare och 
styrelsen skall informeras och notera detta på styrelsemöte. 
 

- Om en person upprepade gånger bryter mot denna policy, tas problemet upp i styrelsen. Det 
kan leda till att personen kan få tävlingsförbud under upp till ett år. 

 
- Ett grovt brott mot drogpolicyn kan leda till uteslutning ur föreningen. Styrelsen kan kräva, 

för att medlem inte skall bli utesluten, att drogmissbruk utreds och behandlas. 
	  


