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Alkohol & Drogpolicy  
 

Gällande:  

 Alkohol, Droger 

 Läkemedel som hanteras på ett icke avsett vis. 
 
Definition av droger: Med droger avses illegala droger (olika typer av narkotika och 
anabola steroider) samt läkemedel (ex: benzodiasepiner och värktabletter som hanteras på 
ett icke avsett sätt).  

 
Policyn gäller för samtliga medlemmar, anställda, aktiva, instruktörer, domare, ledare, 
styrelse och föräldrar.  

Syftet med drogpolicyn är att skapa ett gemensamt förhållningssätt för att motverka 
användande av alkohol och andra droger.  

Samhällets lagar och regler för alkohol och droger ska efterföljas.  
 
Regler:  

 Jag får inte vara alkohol- och/eller drogpåverkad i verksamheten under 
träning/tävling/arrangemang såsom uppvisning eller liknande arrangemang eller arbetstid.  

 Vid misstanke om påverkan stängs jag av från all verksamhet i TURN under 
utredningstiden. Om jag misstänker att alkohol och/eller droger förekommer har jag en 
skyldighet att rapportera det till huvudtränare och styrelse.  

 Om jag misstänks vara påverkad av alkohol/droger ska jag tas ur verksamheten 
omedelbart. Kontakt ska tas med vårdnadshavare, socialtjänst och polis gällande 
minderårig i syfte att utföra förebyggande åtgärder. 

 
Ansvar:  

 Styrelsen och anställda ansvarar för att alkohol och drogpolicyn är känd och tillämpas.  

 Ansvaret för ungdomars hälsa och utveckling är gemensam för föräldrar och instruktörer 
genom stöd av drogpolicyn.  

 Ansvaret för att följa föreningens drogpolicy vilar på alla medlemmar och främst på 
anställda, instruktörer/ledare och styrelse.  

 

 

Vi uppmuntrar till agerande. Ett passivt förhållningssätt är lika med ett tyst medgivande.  

Du som har problem. Våga be om hjälp! 
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Tobakspolicy  
 

Mål:  

 Jag och alla aktiva, anställda, styrelsen, ledare/instruktörer och övriga medlemmar ska ha 
kännedom om TURNs tobakspolicy.  

 Jag bidrar till att skapa en tobaksfri miljö där ingen utsätts för passiv rökning eller nikotin i 
andra former.  

 Jag och alla aktiva, anställda, styrelse, ledare/instruktörer, medlemmar och övriga besökare 
ska följa de regler som gäller i samtliga anläggningar/lokaler där vi vistas.  

 
Syfte:  

 Att jag bidrar till att skydda alla som inte röker mot det obehag och de hälsorisker som den 
passiva rökningen medför.  

 Att jag, utifrån ett arbetsmiljö- och miljöperspektiv skapar en inom- och utomhusmiljö fri 
från nedskräpning av tobaksvaror och dess förpackningar.  

 Att jag bidrar till att skapa en miljö och en öppen dialog som motiverar och stödjer ett 
tobaksfritt TURN.  

 
Regler:  

 Jag förtär tobak endast på lämpliga, särskilt anvisade platser utomhus. Det vill säga inte i 
anslutning till entréer, luftintag/ventilation eller öppningsbara fönster. 

 Jag känner till att TURN följer kommunens regler och ska vara helt tobaksfri i de 
anläggningar vi bedriver verksamhet.  

 Jag förtär inte tobak i Turn-kläder. 

 
Ansvar:  

 För att erhålla en tobaksfri miljö krävs aktiv medverkan av mig och alla andra medlemmar. 
Vi hjälps åt!  
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Policy mot alla typer av kränkande behandling 
 
I Göteborgs Turnförening följer vi Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdoms idrott, 
vilka vi tillämpar i hela verksamheten. Ledstjärnorna är:  
 

 Vi följer idrottens regler  

 Vi hejar på och stöttar våra gymnastikkamrater och  
vi respekterar gymnaster i andra föreningar.  

 Vi har god stil på och utanför mattan  

 Vi använder ett vårdat språk  

 Kamratandan framhålls  

 Vi tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet och motverkar alla former av 
diskriminering, mobbning och nedsättande språk  

 Vi arbetar för att hålla idrotten drog- och dopingfri   
(information inom doping hänvisas till www.gymnastik.se/Tavling/Antidoping/) 

 


