POLICY FOR ALKOHOL OG RUSMIDLER I HAKADAL IL (FOTBALL)
Alkohol og rusmidler:
Hakadal IL ønsker at barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte
et trygt og alkohol- og rusfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode
forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol eller røyking i samvær med utøvere i denne
alder.
Hakadal IL tar utgangspunkt i retningslinjer for alkohol og røyking som er laget av Norges
Idrettsforbund. Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge
klubbens retningslinjer for alkohol og rusmidler.
Dette innebærer:













Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal
komme påvirket til trening, konkurranse, seminar. Ansvarlige for reise i regi klubben skal
alltid være upåvirket.
Foreldre, trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke
alkohol eller nyte andre rusmidler i samvær med barn og unge.
Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkohol- og røykfri. På
tribunene/arena skal det derfor ikke nytes alkohol eller andre rusmidler i tilknytning til
konkurranseaktiviteter. Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger
til alkohol og rusmidler.
Hakadal IL er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi
klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol eller andre
rusmidler.
Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i
klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring
som må behandles med respekt.
Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges
veivalg, også når det gjelder alkohol og rusmidler. Dette stiller krav til klubbens
medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi
ønsker hos oss. Retningslinjene innebærer ingen totalforbud for styret, tillitsvalgte,
trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin
rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre
deretter.
Hakadal IL oppfordrer alle foreldre til å følge klubbens retningslinjer for bruk av alkohol
og rusmidler når de er på tur med barn og ungdom under 18 år.

Videre vil vi presisere følgende:
Det er totalforbud mot rusmidler for spillere til enhver tid. Det samme gjelder for
trenere/lagledere/representanter og øvrig støtteapparat i tjenestetiden.
Eksempler på tjenestetid:






Under treninger
På kamper, og også i forkant og etterkant av kampene
Når man er sammen med laget/spillerne
Når man er iført Hakadal IL klær
Under treningsleir, cuper/turneringer, gjelder det også så lenge man oppholder seg på
turneringsområdet

Særskilt ved reiser som treningssamlinger, cuper/turneringer:
Det skal til enhver tid være minimum to voksne til stede der utøverne oppholder seg/bor. Det
må derfor avtales hvem som er «på vakt» og hvem som har «fri».
For foresatte som ikke har plikter i forbindelse med cup/turnering og andre arrangementer,
men som er med som foresatt, forventes det at man har et bevisst forhold til alkoholbruk. Det
forventes moderasjon i forhold til å nyte alkohol, og at dette ikke skjer i samvær med eller
direkte der spillerne bor.
Sanksjoner ved brudd på alkoholpolicy
Brudd på Hakadal Ils alkohol- og rusmiddelpolicy vil sanksjoneres, og styret i Hakadal IL
behandler enkeltsaker som måtte oppstå. Bruk eller mistanke om bruk av rusmidler som er
forbudt etter norsk lov vil bli anmeldt. Ved andre brudd på denne policyen kan det være aktuelt
å suspendere spiller/trener/lagleder/støtteapparat eller forelder(e).
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