
Högbo golfklubbs POLICY för ungdomar (< 18 år) och ledare i tävlingsverksamhet gällande snus, tobak, 
alkohol och droger
Golfklubbens verksamhet har stor betydelse för våra ungdomars idrottsliga och personliga utveckling. 
Gemenskapen i grupper och i klubben är viktiga referenspunkter för ungdomarna och det är i det dagliga 
mötet som attityder och värderingar skapas och formas. Våra tränare och ledare påverkar starkt de normer som 
ungdomarna ska bära med sig genom livet. De har ett stort ansvar som betydelsefulla förebilder för sina adepter 
och ska genom sitt uppträdande påverka den yngre generationen i en positiv riktning.
På samma sätt som vi sätter upp personliga och idrottsliga mål eller formar utbildningsplaner för våra 
ungdomar, ser vi det naturligt att klubben har en gemensam POLICY, som förtydligar klubbens och individens 
förhållningssätt till snus, tobak,alkohol och droger. Det gemensamma förhållningssättet och klubbens 
Representationspolicy ska fungera som stöd och riktlinjer för all tränings- och tävlingsverksamhet inom 
klubben. 

Förhållningssätt till SNUS och TOBAK: 
Vi informerar spelare och föräldrar om tobakens skadeverkningar och negativa inverkan på träning och tävling. 
Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda snus eller tobak.

Förhållningssätt till ALKOHOL: 
Vi tillåter inte att ungdomar dricker alkohol vid träning eller tävling som representanter för Högbo Golfklubb. 

Det är mycket viktigt att ledarna uppträder som goda förebilder för våra ungdomar och tar sitt ansvar på 
träningar och tävlingar i klubbens regi.
Ledare som har ansvar för ungdomarna använder ej alkohol under resor, läger och tävlingar.
Ingen i ledarställning får komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller andra möten med ungdomar i 
klubbens regi.

Förhållningssätt till NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT:
All hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjuden i Högbo Golfklubb. 

Alla ungdomar, föräldrar och ledare med anknytning till Högbo Golfklubb ansvarar för att dessa gemensamma 
förhållningssätt följs. Det yttersta ansvaret ligger på klubbens styrelse och uppstår det problem som är svåra 
att hantera ska Elit/junior kommittén kontaktas. Dessa kommittéer ska alltid vid behov söka råd och hjälp hos 
socialtjänsten, polisen eller annan expertis.

Handlingsplan om någon bryter mot policy
SNUS och TOBAK: 

Upptäcker vi att någon spelare snusar eller röker på träning eller tävling som representant för Högbo Golfklubb, 
gör vi följande:
-Har ett enskilt samtal med spelaren.
-Ger spelaren möjlighet att tala med sina föräldrar, innan klubbens ansvarige ledare tar kontakt med dem.

ALKOHOL 

Upptäcker vi att någon använder alkohol vid träning eller tävling som representant för Högbo Golfklubb, gör vi 
följande:
-Har ett enskilt samtal med spelaren.
-Tar kontakt med spelarens föräldrar.
-Tar kontakt med föräldrar och sociala myndigheter vid upprepad misstanke om problem.



Upptäcker vi att någon ledare skulle bryta mot policyn, eller visa symtom på alkoholproblem, tar vi kontakt för 
ett förtroendesamtal och diskuterar åtgärder.

NARKOTIKA och DOPINGPREPARAT 

Upptäcker vi att någon av klubbens spelare använder eller har använt dessa droger, gör vi följande:
-Har ett enskilt samtal med spelaren och kontaktar föräldrarna.
-Kontaktar social myndighet och polis.

Upptäcker vi att någon ledare använder dessa droger, gör vi följande:
-Har ett enskilt samtal.
- Kontaktar polisen
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