
Alkohol, Droger och dopning - Policy och handlingsplan

Policy
Droger, alkohol och andra sinnesförändrande preparat hör inte ihop med skjutvapen. Dopning hör
inte ihop med en sund idrottskultur. En medlem som deltar i en tävling, träning, utbildning eller
annat evenemang på eller utanför anläggningen är en representant och en ambassadör för klubben
och förväntas bete sig som en god sådan.

Bredareds Sportskytteklubb har nolltolerans mot hantering av vapen under påverkan av något
preparat vare sig det sker på klubbens anläggning eller att någon medlem är påverkad på någon
annan klubbs anläggning i samband med tävling, träning eller utbildning.

Det är fullständigt oacceptabelt att en person som representerar klubben eller landslaget uppträder
berusad på representationstillställningar. Klubben accepterar inte alkoholförtäring av minderåriga på
anläggningen eller av en minderårig medlem som deltar i evenemang som representant för klubben
eller landslaget.

Bredareds Sportskytteklubb tar kraftigt avstånd från alla former av preparat som kan klassas som
dopning. Alla förbjudna medel eller prestationshöjande preparat som finns uppsatta på
Riksidrottsförbundets dopningslista och som inte föreskrivits av läkare på grund av medicinska skäl är
förbjudna att brukas av klubbens medlemmar.

Handlingsplan
· Påträffas en åskådare med att dricka alkohol invid skjutbanorna skall denne omedelbart

förvisas tillbaka till klubbstugan eller Torpet. En berusad person ska omgående avhysas från
anläggningen antingen genom kamrats försorg eller genom annat färdmedel som
vederbörande får bekosta själv. Ansvarig instruktör, tävlingsledare eller jouransvarig samt
styrelsen skall då också underrättas

· Påträffas en skytt med att uppträda berusat eller drogpåverkat skall denne omgående
avhysas från anläggningen på samma sätt som ovan. Här skall också vittnesuppgifter tas och
polisanmälan göras

· Om en minderårig medlem upptäcks använda alkohol eller droger skall förutom ansvarig
instruktör, jourledare och styrelsen även målsman kontaktas. Ansvarig på klubben tillser att
medlemmen kommer säkert hem



Kontaktlista

Adress till Bredareds Sportskytteklubb

Tillemosse 1, 513 91 Fristad

Position: N57° 49’ 20.41”: E12° 55’ 5.37”

Claes Nylén Ordförande tel. 0703-290946

Polis (ej brådskande) tel. 114 14

Polis akut tel. 112
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