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H S S  P O L I C Y  M O T  A L K O H O L - ,  T O B A K -
O C H  D RO G E R

Bakgrund

Inom HSS vill vi bedriva vår idrott så att den utvecklar barn och ungdomar positivt, såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt och kulturellt. Inom idrotten lär vi oss också hur kroppen fungerar och 
tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger. 

HSS ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt 
senarelägga ungdomars alkoholdebut. Kontakten med positiva förebilder som ledare och äldre 
aktiva utgör en positiv faktor. Även vad gäller rökning och snus strävar HSS för minskad 
konsumtion. Den riskfyllda tiden för nästan samtliga rökare och snusare infaller under 
ungdomsåren. Under just de år då flest individer är aktiva inom idrotten. 

Utgångspunkten bör vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö ur såväl alkohol-, drog- som 
tobakssynpunkt. Detta ställer krav på HSS ledare, som i sitt arbete med barn och ungdomar 
måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Föräldrar ska med förtroende kunna låta
sina barn delta i HSS. 

Alkohol

Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol under eller i anslutning till träning, tävling eller
annan föreningsverksamhet. Detsamma gäller givetvis även ledare och andra aktiva inom 
föreningen i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet då man 
representerar HSS. 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas, ledarnas och styrelsens. 

Droger
Om HSS i vår föreningsverksamhet misstänker eller upptäcker att någon av medlemmarna 
hanterar eller brukar narkotiska preparat agerar vi på följande sätt:

 Enskilt samtal med berörd och kontakt med föräldrarna (om ungdomen är under 18 år). 
 Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas, ledarnas och styrelsens. 

Tobak
Tobak innefattar både snusning och rökning. HSS tillåter inte att våra ungdomar använder tobak
under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Ungdomar över 18 
år och ledare är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel.  
Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas, ledarnas och styrelsens. 
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 HSS följer gällande lagstiftning angående alkohol och tobak. Det innebär nolltolerans 
mot alkohol, tobak och droger för ungdomar under 18 år i samband med aktiviteter i 
simföreningens regi. 
 Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i 

samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar  som till exempel under 
träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. 

 Att det i samband med idrottsevenemang finns kontroll för att förhindra 
medhavda alkoholdrycker.

 HSS belyser i samband med internutbildning och sammankomster för tränare, 
ledare och aktiva vikten av kunskap kring alkoholen och tobakens effekter. 

 HSS ledare och tränare ska göras uppmärksamma på att barn och ungdomar kan 
ha föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan 
behöva speciellt stöd. 

 HSS skall verka för att dess ledare och aktiva blir medvetna om tobakens negativa
inverkan på individ och miljö samt arbetar för en minskad konsumtion. All barn- och
ungdomsverksamhet ska bedrivas i en miljö som är fri från tobak, alkohol och 
droger. 

 HSS skall belysa sin policy i samband med föräldramöte, terminsstart och för 
nytillkomna i föreningen. Policyn skall också finnas tillgänglig på hemsidan. 


