
Drog- och dopingpolicy
Borlänge HK har en rad olika styrande dokument som tillsammans bildar den helhet som innebär att klubben har 
förutsättningar att nå sina mål. Detta dokument ska ses som en del i den helheten och kompletteras av övriga 
styrande dokument.

Vår utgångspunkt 

Vi vill inom Borlänge HK bedriva vår idrott så att den utvecklar människor såväl fysiskt och psykiskt som socialt och 
kulturellt. Inom handbollen lär vi oss också hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och 
nedbrytande, t.ex. användandet av alkohol och droger.

Vad är droger: 

● Alkohol
● Tobak
● Narkotika
● Beroendeframkallande läkemedel
● Dopingpreparat enligt rf dopinglista dopinglistan-2020-pdf-v1.0-svenska.pdf (rf.se) (www.rf.se)

Borlänge HK ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga 
ungdomars alkoholdebut. Som en stor ungdomsförening har vi ett medansvar när det gäller ungdomars 
alkoholvanor.

Genom vår ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I vår förening blir de delaktiga i 
en positiv gemenskap som också fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och 
äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet vi ger vårt viktigaste bidrag till 
kampen mot alkoholens och drogers skadeverkningar.

Vår utgångspunkt är att vi skall kunna erbjuda en trygg miljö ur alkohol-och drogsynpunkt. Föräldrar skall med 
förtroende kunna låta sina barn delta i verksamheten på alla nivåer. Detta ställer krav på våra ledare, som i sin 
samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 

Detta innebär: 

• Att inga alkoholdrycker eller droger ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med verksamhet 
för seniorer, juniorer, ungdomar och barn exempelvis under träningar, träningsläger, matcher, cuper eller resor till 
och från dessa

• Att vi är medvetna om att allmänhet och media ofta ställer större krav på oss än gemene man när det gäller 
förhållande till alkohol och droger.

• Att vi tar upp alkohol- och drogfrågorna i vår utbildning. 

• Att alkohol och droger inte får förekomma vid arrangemang som exempelvis läger och cuper.



Alkohol

BHK ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars 
alkoholdebut. Det är viktigt att förstå att alkoholen är en del av vårt normala samhällsliv och att idrottsrörelsen 
aldrig kan jämföras med ett helnykterhetsförbund.
Trots det vet vi alla att alkohol inte hör hemma i samband med idrottsligt utövande av det enkla skälet 
att den som dricker alkohol presterar sämre. Alla som idrottar bör därför dricka mindre än andra eller inte någon 
alkohol alls. 

Vi inom BHK ska i vår verksamhet arbeta för att inga alkoholdrycker ska förekomma bland ledare eller aktiva i 
samband med träningar, tävlingar eller resor till och från dessa. Föräldrar som aktivt medverkar som t.ex. chaufförer 
eller nattvakter omfattas av detta.

De lokaler och anläggningar som används av BHK ska undertävling och träning vara alkoholfria för samtliga ledare, 
funktionärer och spelare. Det är inte tillåtet att komma alkoholpåverkad till träning, match eller annat möte. Vid 
speciella tillfällen, t.ex. vid klubb- eller lagfester samt föräldrar- eller sponsoraktiviteter, får alkoholförtäring ske i 
måttliga mängder. Extra restriktivitet ska dock iakttas när barn eller ungdomar är närvarande. 
Föräldrar skall även beakta ovanstående och tänka på att agera föredömligt då de närvarar vid/på tävlingar, läger 
och sociala aktiviteter i BHK:s eller andra handbollsföreningars regi.

Föräldrar skall även beakta ovanstående och tänka på att agera föredömligt då de närvarar vid/på tävlingar, läger 
och sociala aktiviteter i BHK:s eller andra handbollsföreningars regi.

Hantering av överträdelse i denna del 

Om vi skulle upptäcka att någon av våra spelare, ledare eller funktionärer har använt alkohol i strid med denna 
alkohol- och drogpolicy gör vi på följande vis:

● Om användningen skett i samband med träning, match eller liknande ska spelaren, ledaren eller 
funktionären lämna arenan eller lokalen omedelbart i sällskap av annan vuxen.

● Vi kontaktar och håller ett enskilt samtal med personen i fråga och styrelsen informeras. Om personen är 
under 18 år, gäller detta även dennes föräldrar. Om särskilda skäl vid upprepade överträdelser visar på ett 
sådant behov, kan vi även ta kontakt med sociala myndigheter. Styrelsen kan dessutom besluta om eventuell 
tidsbestämd avstängning från tävlings- och tränings- verksamhet i BHK.

Ansvar 

För samtal med spelare  som brutit mot denna alkohol- och drog -policy samt kontakten med dennes föräldrar enligt 
ovan, ansvarar i första hand ansvarig ledare.
I andra hand, beroende på spelarens ålder, ansvarar styrelsen för samtalet och kontakten.
 
För samtal med ledare eller funktionär  som brutit mot denna policy ansvarar ansvarig ledare eller styrelsen. Det 
åligger därutöver styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid brott mot denna policy.



Dopningspreparat och narkotika 

Användning av dopingpreparat och narkotika är förbjuden i vår handbollsverksamhet,  dvs.  det  råder  nolltolerans.  
Undantag från denna regel får endast göras för medicinering med stöd av läkarintyg, t.ex. användning av astma- 
och/eller allergimedicin eller narkotiska preparat i medicinskt syfte. De lokaler och anläggningar som används av BHK 
ska under tävling och träning vara fria från dopningspreparat och narkotika för samtliga ledare, funktionärer och 
spelare. 

Vid användning av dopningsklassade läkemedel måste dispens  sökas om medlemmen vill spela matcher. Den aktiva 
är själv ansvarig för att kontrollera om dennes läkemedel klassas som dopningspreparat eller narkotika. Om så är 
fallet ska ansvarig ledare meddelas om användandet och ledare gör sedan tillsammans med den aktiva en 
dispensansökan.

För spelare under 18år är föräldrarna medansvariga för kontroll, underrättelse och ansökan enligt ovan. 

BHK kan/kommer utföra slumpmässiga drogtester, det kan ske av klubben utsedd person(er) och utföras när som 
helst, dvs alla dagar på året. Alla medlemmar i BHK kan kommas att kallas till drogtest eller att flygande drogtester 
utförs där en medlem befinner sig.

Hantering av överträdelse i denna del 

Om vi skulle upptäcka/misstänka att någon av våra spelare, ledare eller funktionärer har använt eller på annat sätt 
varit i otillåten kontakt med dopningspreparat eller narkotika (t.ex. innehav eller försäljning) gör vi på följande vis: 

• Vi kontaktar och håller ett enskilt samtal med personen ifråga. Om personen är under 18 år, gäller detta även 
dennes föräldrar. 

•Vid upprepad överträdelse, kan vi även ta kontakt med polis och, om personen är under 18 år, med sociala 
myndigheter. Styrelsen kan dessutom besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från tävlings- och/eller 
träningsverksamhet i BHK. 

Ansvar 

I första hand ansvarar ansvarig ledare för enskilt samtal med personen ifråga och kontakten med föräldrarna och 
styrelsen informeras alltid. Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder, såsom kontakter med sociala 
myndigheter, vid brott mot denna alkohol- och drogpolicy.

Vid överträdelse av denna policy inträffar följande:

 • Överträdelse vid ett tillfälle av mindre allvarlig karaktär medför varning.

 • Upprepad överträdelse eller en allvarlig överträdelse kan innebära uteslutning ur föreningen.

 • Frågor om överträdelse hanteras av styrelsen.

 Alkohol- och drogpolicy är beslutad av Borlänge HK  styrelse 7 december  2020.


