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ALKOHOL- OCH DROGPOLICY, IDROTTEN
Svenska Skidförbundet står för Ren idrott – inte bara gällande dopning utan även ett
alkohol-, tobak- och drogfritt utövande av idrott.
Utgångspunkten för SSF är att idrott ska utgöra en trygg miljö, ur alkohol- och
drogsynpunkt. Detta ställer krav på våra idrottsledare att vara medvetna om sin roll
som vuxna förebilder.
Alkoholens och tobakens påverkan på hälsan innebär en försämrad prestationsförmåga
och hälsa för den aktive.
SSF förutsätter att:
•

•

•
•

•
•

•

att inga alkoholdrycker bör förekomma, bland varken ledare eller aktiva, i
samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – exempelvis under
träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till
allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större
arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerande förening ett särskilt
stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
att tävlingsarrangörer uppmärksammar gällande lagstiftning och
tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker.
att verka för att försäljare av alkoholdrycker och folköl vid idrottsevenemang
har tydliga riktlinjer för hur försäljningen ska gå till, för att förhindra
överkonsumtion, och att det kommer minderåriga till del.
att idrottsföreningar och förbund uppmärksammar gällande lagstiftning
avseende marknadsföring av alkohol.
att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och s.k.
lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och
ungdomsverksamhet.
att idrottsföreningar i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som
kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
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•

•

•

att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänhet och media ställer
större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol.
Det innebär att idrottsföreningar, förbund eller enskilda idrottsföreträdare
under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar
idrotten och uppträder därefter.
att SSF i samverkan med SISU och nykterhetsrörelsen tar upp alkoholfrågor i sin
ledarutbildning för att stimulera föreningar, ledare och aktiva till diskussioner i
syfte att nå en samlad policy anpassad efter den egna föreningens
förutsättningar.
Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på
att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att
dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

Versionshantering
Versionsnummer

Datum

Händelse

1.0
2.0

2011-12-15
2020-12-14

Antogs av förbundsstyrelsen
Uppdatering antogs av förbundsstyrelsen

Sida 2 (2)

