
        
 

Antidrogpolicy 
 

Landskrona Golfklubb tar ansvar för en drogfrimiljö. Därför har vi utformat denna 
antidrogpolicy mot droger och dopning i vår verksamhet. Vår antidrogpolicy innefattar tobak 
(snusning och rökning), alkohol, narkotika och dopning. 
 
Landskrona Golfklubb har följande ställningstagande och riktlinjer. 
 
Tobak (rökning och snusning) 
Åldersgräns 18 år enligt svensk lag. Vi tillåter inte att barn under 18 år använder tobak i vår 
verksamhet. Det gäller på golfklubben, tävlingar, läger osv. 
Personer över 18 år är viktiga förebilder för de yngre och ska därför inte använda tobak i vår 
verksamhet. 
 
Upptäcker vi att någon person under 18 år inte följer ovanstående riktlinjer kallar vi den 
personen med föräldrar till ett möte. 
 
Alkohol 
Åldergräns för att köpa folköl och att dricka alkohol på restaurang är enligt svensk lag 18 år. 
Åldergräns för att köpa alkohol på Systembolaget är enligt svensk lag 20 år. 
 
Vi tillåter inte att juniorer (0-21 år) använder alkohol i vår verksamhet. För ledare, aktiva över 21 
år och föräldrar gäller nolltolerans vid verksamhet som klubben anordnar. Denna nolltolerans 
gäller dygnet runt vid t.ex. läger och tävlingar. 
 
Upptäcker vi att någon person under inte följer ovanstående riktlinjer kallar vi den personen med 
eventuella föräldrar till ett möte. 
 
Det är inte tillåtet, för några av våra medlemmar, att under några omständigheter uppträda 
berusad i föreningens profilkläder. 
 
Narkotika 
All bruk och hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. 
 
Om vi misstänker att ovanstående inte följs agerar vi på följande sätt: 
Enskilt samtal med medlemmen (och föräldrakontakt om personen är under 18 år) 
Kontakt med polisen och socialmyndighet. 
 
 
 
 
      Vänd! 

 



Dopning 
All bruk och hantering av dopning är förbjuden enligt svensk lag. 
 
Vid användning av dopingklassade läkemedel måste dispens sökas. Den aktive är själv ansvarig 
för att se efter i ”röda listan” om dennes läkemedel klassas som dopingmedel. 
Om detta är fallet så kontaktas idrottsansvarig i klubben och denne gör tillsammans med den 
aktive en dispensansökan. 
 
Om vi misstänker att ovanstående inte följs agerar vi på följande sätt: 
Enskilt samtal med medlemmen (och föräldrakontakt om personen är under 18 år) 
Kontakt med Skånes Golfförbund för hjälp med dopingkontroll 
Kontakt med myndighet och polis. 
Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. Ansvarig för detta är styrelsen. 
 
Övrigt 
Ledare är rapportskyldiga inför styrelsen då dopning/drogproblem upptäcks eller misstänks. 
Styrelsen har alltid yttersta ansvaret och skall stötta ledaren i dennes fortsatta väg att reda ut 
problemen. 
 
Alla människor har anmälningsplikt att anmäla om man misstänker att barn/ungdom far illa. 
 
 
 
 

 
 


