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Denna ”drog- och dopingpolicy” är ett av flera policydokument för att styra arbetet och 
verksamheten i Simklubben Elfsborg 
 
”Policy för droger- och doping” är antagen av styrelsen för  
Simklubben Elfsborg 2010-10-13 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga ansvarar för att policyn och riktlinjer tillämpas och strävas 
efter.  
 
 
 
Bakgrund 
 
Simklubben Elfsborg har sedan 1972 varit en självständig idrottsförening och har ett gott anseende 
inom förenings och företagsverksamheten i Borås Stad. Klubben är en av Borås Stads största 
idrottsföreningar med över 2000 medlemmar och ca 1200 barn och ungdomar i ledarledd verksamhet. 
 
Föreningens idrottsliga arbete skall verka för bra kamratskap, glädje, utveckling och ett sunt tänkande. 
Ett bra ledarskap på alla nivåer skall främja simkunnighet, motion, hälsa och friskvård för alla som vill 
deltaga inom simidrotten. 
 
Verksamheten kräver många ledare personal och ideella insatser. Det är vår ambition att arbetsmiljön i 
och utanför verksamheten skall vara säker och trygg så att ingen skadas eller mår dåligt i anslutning till 
den.  
 
Simklubben är sedan år 2010, certifierad som ”säker och trygg förening” av idrottssäkerhetsrådet och 
Borås Stad. 
 
 
Syfte 
 
Simklubben Elfsborg har ett ansvar gällande att motverka alla former av drogmissbruk inom de ramar 
som råder inom idrotten. Föreningen ställer sig också bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att 
minska alkoholkonsumtionen och framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut. 
 
Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i Simklubben Elfsborg i frågor som rör detta med droger 
och då i idrottsliga aktiviteter som träning, tävling och läger.  
 
Policyn skall på ett tydligt sätt ligga som grund för ett enhetligt förhållningssätt så att ansvariga, ledare 
och medarbetare kan handla i enlighet med Simklubben Elfsborgs etik i dessa frågor.  
 
Droger i alla former är skadliga och negativa för idrotten och en god hälsa i övrigt. Föreningen skall vara 
en trygg miljö med utgångspunkt för dessa frågor och föräldrar skall med förtroende kunna låta sina 
barn deltaga i föreningen. 
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Riksidrottsförbundet (RF) 
 
Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som skall vara öppen för alla och på lika 
villkor. Riksidrottsförbundet har framtagit policys som på olika sätt skall vara ett verktyg som kan leda 
oss i vårt föreningsarbete. Inom de ovanstående områden hänvisar vi till riksidrottsförbundet och deras 
framtagna policys och ser därefter till att de efterlevs och lyfts inom föreningen i lämpliga sammanhang. 
Mer information finns på www.rf.se 
 
Begrepp 
 
Med droger avses alkohol, tobak, narkotiska preparat och dopingpreparat. Här nedan en kort 
beskrivning av dessa 
 
Alkohol - är en dryck som innehåller en påtaglig mängd alkohol i form av etanol. Alkoholdrycker kallas 
ibland för rusdrycker på grund av att de kan orsaka berusning. Svensk lag definierar en dryck som 
innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol som en alkoholdryck. Alkoholdrycker delas in i spritdrycker, 
vin, starköl och öl. Intag av alkohol påverkar prestationen negativt och ger i allra högsta grad 
skadeverkningar. 
 
Tobak - är en växt, tobaksplantan, och det finns ca 100 olika arter. Tobaksplantan är släkt med 
potatisväxten. Nikotin kan betraktas som det viktigaste ämnet i tobaken eftersom det är det som 
framkallar beroendet. Nikotinet sprids snabbt i kroppen, det tas upp av slemhinnorna och sprids vidare 
genom blodet. I höga doser är nikotin mycket giftigt och orsakar kräkningar, darrningar, krampanfall och 
i värsta fall döden. 
 
Narkotiska preparat - är ett samlingsnamn för illegala rusmedel av olika art. Den medicinska termen 
narkotika innefattar endast sövande och smärtstillande medel - framför allt opioider som morfin och 
heroin. Inom juridiken syftar narkotika på de substanser som narkotikaklassats av de olika ländernas 
myndigheter, I dagligt tal innefattar narkotika oftast alla icke socialt accepterade rusmedel, oavsett legal 
status eller medicinsk effekt såvida de inte används som läkemedel. 
 
Doping – är när man äter eller tillför någon substans i kroppen för att på konstgjord väg förbättra sin 
förmåga och få ett bättre resultat. Doping är alltså fusk och om det upptäcks att du dopat dig blir du 
avstängd inom idrotten.  Det är också förbjudet att använda sig av bloddoping och andra metoder som 
kan öka upptaget, transporten och avgivandet av syre till musklerna. 
 
 
Målsättning 
 
För ett gott resultat och positiv utveckling ställs stora krav på ledare och andra som verkar inom idrotten 
att de är medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Genom utbildning, tydlig information och samtal 
som rör attityder och värderingar hoppas vi kunna nå en drogfrimiljö att växa och utvecklas i. 
 
 
Nolltolerans gällande alkohol 
 
Simklubben Elfsborg tar avstånd från allt som har med droger att göra och har nolltolerans vad gäller 
alkohol i idrottsliga sammanhang som träning, tävling och läger där föreningen representeras. Vid 
eventuellt nyttjande av tobak så skall de ske utanför vår verksamhet och skötas på ett så diskret sätt 
som möjligt.  
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Vid övriga aktiviteter som utbildning, konferenser, sammankomster/möten eller ledig tid för ledare eller 
tränare där de inte har ansvar för aktiva gäller 18 år för intag av alkohol. 
 
 
Strategier 
 
Övergripande skall vi i samband med träning, tävling och läger förebygga och motverka användandet av 
droger i alla dess former. Det är oerhört viktigt att vi alla tar ett samlat grepp om dessa frågor och på 
olika sätt förebygger användandet av droger både inom idrotten, även i det vardagliga livet. 
 
Föreningens styrelse, verksamhetsansvariga, tränare och ledares roll och ansvar är  
 

 att ställa sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål och riktlinjer för att motverka droger 
inom idrotten. 

 att erbjuda och arbeta för en drogfri tränings, tävlings och lägermiljö 
 att arbeta förebyggande genom att informera och utbilda kring drogernas effekt och 

skadeverkningar, gärna i samverkan med SISU 
 att vid misstanke eller nyttjande av droger i föreningens verksamhet skall ledare omgående 

beordra personen att avbryta sin gärning och vid behov hjälpas hem. Rapportering skall 
omgående ske till verksamhetsansvariga och styrelsen inom föreningen samt personens 
föräldrar omgående.  

 att se över nätverk och samarbetsavtal för att förhindra eller uppmuntra till nyttjande utav droger 
i olika former. 

 att arrangemang och tävlingar är fria från alla former av droger och tillse att ingen 
marknadsföring sker av produkter som är drogrelaterade i dessa sammanhang 

 att föregå med gott exempel och i idrottsliga sammanhang tala om attityder och värderingar 
kring detta med drogernas skadliga effekter  

 att vara vaksam och se signaler som tyder på nyttjande av droger för att på ett så tidigt stadium 
som möjligt finna lämpliga åtgärder. 

 
Föräldrar och aktiva uppmanas 
 

 att deltaga i de av föreningen planerade utbildningar och informationsträffar där föreningens 
grundläggande värderingar och policys gås igenom. 

 att ta del av den av Simklubben Elfsborg framtagna policyn gällande droger och att verka för att 
den upprätthålls 

 att tala öppet hemma om attityder och värderingar som rör detta med droger 
 att vara vaksamma om föreningsmedlem på något sätt verkar fara illa eller nyttjar droger i 

föreningens verksamhet och/eller utanför 
 att inte på något sätt uppmuntra till att använda alkohol eller droger och då även inte tillse att 

alkohol finns tillgänglig genom lagning vilket även är straffbart. 
 att känna styrka och självförtroende i sitt idrottande och på så sätt kunna hantera eventuellt 

gruppryck som kan förekomma bland ungdomar och vuxna 
 att vid misstanke om nyttjande av droger i föreningens verksamhet omgående kontakta 

verksamhetsansvariga samt styrelse inom föreningen. 
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Handlingsplan 
 
Vid eventuellt nyttjande av droger eller misstanke om missbruksproblem har ledaren eller tränaren en 
skyldighet att rapportera till verksamhetsansvariga samt styrelse inom föreningen. Dessa upprättar en 
individuell plan och vidtar lämpliga åtgärder i samråd med individen. Utgångspunkten för planen skall 
vara konsekventa och kraftfulla åtgärder med syfte att stödja och hjälpa personen i fråga att ändra sitt 
beteende. 
 
 
Övrigt  
 
Simklubben Elfsborg tar avstånd från alla typer av droger och aktörer som kan sättas i samband med 
detta, då det står i rak motsats till vår strävan efter sunda och goda idrottsliga vanor.  
 
Genom användandet av kostillskott finns risk för misstagsdoping då många av dessa produkter inte 
genomgår några kontroller. Vi tar därför avstånd från alla dessa typer av produkter för att på så sätt 
förhindra denna risk samt informerar tydligt om detta. 
 
Simklubben Elfsborg vill prioritera avtal och samarbeten med företag och utbildningsorgan som ligger i 
linje med den av föreningen fastslagna policyn vad gäller droger. 
 
Vi uppmanar också andra som på olika sätt verkar inom föreningen att sköta eventuellt nyttjande av 
tobak i olika former, att sköta detta med diskretion.   
 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga tillser att policyn årligen följs upp, utvärderas och utvecklas för 
framtiden. 
 
 
 
Källhänvisningar 
 
Riksidrottsförbundet: www.rf.se 
 
Sveriges Olympiska Kommitté: www.sok.se 
 
Statens Folkhälsomyndighet : www.folkhalsomyndigheten.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Policyn gällande droger är sammanställd och framtagen av Jonas Söderberg 2010 


