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Drogpolicy Kävlinge Golfklubb 

Föreningslivet i Kävlinge Golfklubb är uppbyggt på ideell bas och arbetar för att främja 

fysisk, psykisk och social utveckling. Som förening vill vi ta ett samhällsansvar och erbjuda 

en drogfri miljö, allt i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar. Som ledare i föreningen är 

det viktigt att tänka på sitt ansvar och agera som förebild för barn och ungdomar. 

Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler 

fungerar som riktlinjer och som stöd till våra medlemmar. 

Policyn finns tillgänglig på föreningens hemsida (www.kavlingegk.com) samt på klubbens 

kansli. 

Revidering av policyn görs på styrelsemötet jan-feb varje år.  

 

Förhållningssätt TOBAK: 
Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag. 

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak. Om vi skulle upptäcka att 

någon/några av våra ungdomar använt tobak gör vi på följande sätt: 

 

·  Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna 

 

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. 

 

 

Förhållningssätt ALKOHOL: 

Barn och Ungdomar 
 

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang, enligt svensk lag. 

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att 

någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt: 

 

· Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna 

· Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter 

 

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. 

 

Ledare 

 

· Man får inte dricka alkohol under resor, läger och inom andra verksamheter där man har 

http://www.kavlingegk.com/
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ansvar för sina ungdomar. 

· Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte 

· Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder. 

 

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt: 

 

· Enskilt samtal 

· Erbjuder hjälp och stöttning 

· Vid upprepade tillfällen - avstängning från ungdomsledaruppdrag 

 

 

Vid klubbfester, ledarresor eller liknande aktiviteter gäller svensk lag samt omdöme och sunt 

förnuft. Som vuxen aktiv eller ledare är du alltid en förebild för föreningens barn och 

ungdomar samt en representant för föreningen. 

 

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens. 

 

 

Förhållningssätt NARKOTIKA:  
 

All hantering av narkotika är förbjudet, enligt svensk lag. Så även inom Kävlinge Golfklubbs 

verksamhet. 

Om vi skulle upptäcka narkotika/dopningsbruk hos någon av våra medlemmar gör vi på 

följande sätt: 

 

· Samtalar med medlemmen och föräldrakontakt för ungdomar 

· Kontakt med sociala myndigheter och polis 

· Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de berörda. 

 

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens. 
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Jämställdhetsmål Kävlinge Golfklubb  

Följande mål är hämtade från Riksidrottsförbundet och gäller i samma utsträckning på 

Kävlinge Golfklubb. För att verka framgångsrikt som förening krävs jämställdhet på alla 

nivåer för såväl kvinnor som män. Detta betyder att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter. Jämställdhetsmålen ska verka för en positiv utveckling i golfklubben, både 

socialt som idrottsligt. 

I föreningen ska det finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva golf. Detta kräver 

att kvinnors och mäns utövande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser 

fördelas rättvist.  

Förutsättning för att träna och tävla ska anpassas till både flickor och pojkars, kvinnors och 

mäns behov och möjligheter. För att ytterligare stärka jämställdheten ska kvinnor och män, 

flickor och pojkar, ges möjlighet att träna och tävla tillsammans. 

Jämn fördelning av resurser ska eftersträvas, exempelvis vid fördelning av träningstider och 

fördelning av budget. Även kommunala bidrag ska fördelas jämnt mellan båda könen.  

Vi strävar efter att kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i styrelse och 

kommittéer/utskott. Detta medför att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och 

värderingar tillvaratas. 

Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika 

möjligheter att medverka. Detta innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges samma 

möjligheter att utvecklas i föreningen som aktiva, ledare, tränare, anställda och 

förtroendevalda.  

För att medvetandegöra arbetet med jämställdhet och uppmana till vidareutbildning inom 

området ska golfklubbens jämställdhetsmål publiceras på föreningens hemsida. 

Golfklubben eftersträvar en jämn fördelning av ledare. Detta innebär att samma möjligheter 

att utbilda sig ska ges till både kvinnor och män, flickor och pojkar. 
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Policy mot sexuella trakasserier Kävlinge Golfklubb 

”Sexuella trakasserier är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som 

en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja.”  

Den här policyn inriktar sig särskilt på skyddet av barn och ungdomar upp till 18 år. 

 

Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med 

respekt. Att ta barns och ungdomars berättelser och signaler på allvar är en viktig 

utgångspunkt. Den utsattas berättelse och upplevelse är avgörande. 

När det finns uppgifter om sexuella övergrepp ska föreningen agera med snabbhet, skydda 

barnet/ungdomen, inhämta relevant information och agera med såväl stort ansvar som 

diskretion. Föräldrakontakt är viktigt, om inte förövaren misstänks finnas inom familjen. 

Efter en skyndsam bedömning av vad som är bäst för barnet ska idrottsföreningen besluta om 

den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad. Bedöms händelsen vara av brottslig 

karaktär ska en polisanmälan göras. 

Ansvaret att denna policy följs är i först hand styrelsens.  

 


