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Formål
Denne politik beskriver klubbens holdninger og retningslinier i forhold til
alkohol og forbudte euforiserende stoffer.
Politikken er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen. Den er derfor gældende
indtil andet bliver besluttet af bestyrelsen.
Baggrund
Klubben vil gerne medvirke til, at medlemmerne får en sund og fornuftig
holdning til alkohol og euforiserende stoffer. Endvidere ønsker vi udadtil at
fremstå som en klub med sunde holdninger og en fornuftig omgang med
alkohol.
Politik og retningsregler
Klubbens overordnede politik for euforiserende stoffer er:
•

Klubben ønsker at sikre sine medlemmer mod euforiserende stoffer,
hash m.v.

Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem
forældre, trænere, ledere og medlemmer, som vi vil opfordre alle til at
bidrage til.
Klubbens politik er at hvis der konstateres køb, handel eller rygning sted i
og omkring baner, halfaciliteter, eller i øvrigt i forbindelse med
klubaktiviteter, medfører dette øjeblikkelig eksklusion fra klubben. For
medlemmer under 18 år vil de respektive forældre i alle tilfælde blive
kontaktet.
Såfremt det konstateres, at nogle medlemmer forsøger at handle med stoffer
på de ovennævnte steder, vi l det ligeledes bl i ve anmel dt til poli ti et.
Klubbens overordnede alkoholpolitik er:
•

Ingen alkohol til personer under 18 år. Personer over 18 år bør
begrænse indtagelsen af alkohol for at fremstå som fornu ftige
forbilleder.

Cafe Dutten og Strøby Hallen
AIK 65 Strøby Fodbold støtter "Cafe Dutten" og der vil være mulighed for at
nyde alkohol indenfor rammern e der udstikkes her og af Strøby Hallen.
Vi ønsker ikke at prædike total afholdenhed, idet det er et spørgsmål om at
have den rette indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.
Trænere og ledere for vores ungdom-/seniorhold skal dog indskærpes IKKE
at i ndtage al kohol i samvær med spi ll erne. Vi forventer, a t kl ubbens trænere
og holdledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af træner/lederopgaver.
Vi vil ikke acceptere, at klubbens medlemmer, forældre og øvrige personer
med tilknytning til klubben kører i bil i påvirket tilstand til og fra klubben.
Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og holdledere for klubbens hold
indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende. Vi vil ikke acceptere,
at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under
igangværende fodboldkampe og træning.

Bestyrelsen AIK 65 Strøby Fodbold
April 2011

