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Förslövs Tennisklubb är en ideell förening som arbetar för gemenskap, kamratskap
och social fostran i samband med vårt idrottsutövande.
För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin sport och sitt
kamratskap. Hur vuxna och ledare i klubben agerar mot våra barn och ungdomar är
en viktig del i denna utveckling.
Policy mot tobak
Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar tobak under träning, matcher eller annan
verksamhet som arrangeras/sanktioneras av Förslövs Tennisklubb.
Om vi upptäcker att dessa regler inte åtföljs skall personen i fråga uppmärksammas
på detta vid enskilda samtal. Om personer under 18 år upptäcks kommer ledaren att
omgående kontakta föräldrarna. Om problemen trots detta kvarstår skall eventuell
avstängning/uteslutning eller annan åtgärd diskuteras med den berörde. Klubben
kräver att vuxna skall föregå med gott exempel, vilket innebär att tobak inte är tillåtet
i samband med klubbens verksamhet. Det innebär att vuxna måste avstå från tobak
vid våra tennisbanor, klubbutrymmen eller vid transporter till eller från matcher och
träningar. Förbudsskyltar mot tobaksrökning är uppsatta utomhus vid
tennisanläggningen och inne i klubblokalen samt i omklädningsrum och kiosk.
Policy mot alkohol
Inga alkoholhaltiga drycker får förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller
aktiva i samband med verksamhetsutövande för barn och ungdomar. T ex i samband
med träning eller match. Vi accepterar inte att deltagare och ledare kommer
påverkade till verksamhet arrangerad/sanktionerad av Förslövs Tennisklubb. Detta
gäller även om man är ”dagen efter”-påverkad. Om någon av våra ledare eller aktiva
skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi
upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder, t ex föräldrasamtal, rapport till
sociala myndigheter, polismyndighet o.s.v.
Upprepade förseelser kan medföra uteslutning ur föreningen.
Policy mot Narkotika och Dopingpreparat
Allt bruk och hantering av narkotika- och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk
lag och därmed helt oacceptabelt. Dessa preparat får inte i någon form förekomma i
klubbens verksamhet. Om klubben skulle upptäcka att någon av våra ungdomar
använt eller varit i närheten av detta tas, utöver enskilt samtal, kontakt med föräldrar
och sociala myndigheter. Om någon av våra ledare eller aktiva ertappas med detta tas,
efter enskilt samtal, kontakt med polismyndighet. Berörd person stängs också av med
omedelbar verkan. Ev. avstängning bestraffas enligt RF:s stadgar. Ansvaret för att
följa klubbens policy är gemensamt för alla föreningens medlemmar. Det yttersta
ansvaret åvilar styrelsen, dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid
behov om det skulle uppstå något problem som är svårt att hantera.

Medicinering
Kosttillskott och vissa mediciner kan innehålla ämnen som klassas som dopingmedel.
Om någon aktiv medlem använder sådant skall läkarintyg för detta uppvisas. Det är
viktigt att klubben lyfter denna fråga eftersom många inte tänker på, eller känner till,
att deras medicin eller kosttillskott kan vara förbjudet i idrottsutövning. Förslövs TK
avråder från bruk av kosttillskott annat än på rent medicinska grunder. Är man osäker
på ifall ett läkemedel är dopingklassat eller inte kan man gå in på ”röd-gröna-listan”
http://www.antidoping.se/rodgronalistan och kontrollera detta. Ev. dispenser kan
sökas på RF:s hemsida.
Information och årsvis uppföljning
Styrelsen i Förslövs Tennisklubb ansvarar för att:
Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar i klubben och att innehållet i
policyn ständigt hålls levande.
Tränare och ledare skall dela ut policyn i samband med varje terminsstart samt till
nya medlemmar som tillkommer. Klubbens juniorkommité kommer också att ta upp
ämnet vid den årliga kick-offen som genomförs i maj månad då både barn och
föräldrar deltar.
Drogpolicyn publiceras på Förslövs Tennisklubbs hemsida. Policyn ska inför varje
årsmöte genomgå en översyn för att, vid behov, revideras. Drogpolicyn skall
behandlas som en särskild punkt på årsmötet.
Drogpolicyn hålls levande under hela verksamhetsåret och vid behov tas upp på
klubbens styrelsemöte.
Ansvar
Förslövs Tennisklubbs styrelse har det yttersta ansvaret för att policyn efterlevs.
Givetvis skall alla som på något sätt är delaktiga i verksamheten göra sitt yttersta för
att bidra till detta. Alla händelser som berör detta dokument kommer omedelbart att
rapporteras till styrelsen för uppföljning och åtgärd. Klubben ansvarar för att
tränare/ledare/styrelse löpande uppdaterar sig gällande droger i samhället. Framförallt
att juniortränare och juniorledare, via t ex internet, ständigt håller sig uppdaterade på
de nya droger och liknande preparat som kommer fram på marknaden. Det sker ett
ständigt inflöde i landet av s k partydroger som ibland kan verka ofarliga, men som i
själva verket är en inkörsport till ett beroende.
Detta innebär att vi måste vara vaksamma på vad som händer i samhället och t ex
vara extra observanta om det visar sig att t ex användningen av alkohol ökar på orten.
Alla rykten om langning och annan olaglig verksamhet skall undersökas och finns
grund för polisanmälan skall detta göras utan förbehåll.
Drogpolicyn antogs vid Förslövs Tennisklubbs årsmöte den 9 mars 2010 och har
sedan reviderats januari 2013, september 2014 och september 2016.

