
Trelleborg Gymnastics & Dance Anti-DANT policy

TGD är en idrottsförening där det viktigaste med föreningen och träningen är att 
medlemmarna ska må bra. Vårt största fokus är att vi ska ha kul tillsammans på 
träningarna och i andra hand kommer även tävlingsbiten in för de som är intresserade.  
Vi förknippar träning med hälsa och anser därför inte att doping, alkohol, narkotika eller 
tobak går hand i hand med vad idrott och vår förening står för. Därför har vi valt att ta fram 
en anti-DANT policy som ett stöd och hjälpmedel för att kunna skapa en drogfri miljö där 
TGD har verksamhet. 

Doping
Allt bruk och hantering av doping är förbjudet enligt svensk lag. Aktiva eller ledare som av 
medicinska skäl använder dopingklassade preparat måste inneha läkarintyg för detta. Vid 
längre aktiviteter i föreningens regi är ledare ansvariga för minderårigas dopingklassade 
preparat. Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra 
medlemmar hanterar eller brukar dopingpreparat agerar vi på följande sätt:

• Enskilt samtal med medlemmen och målsman
• Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp
• Kontakt med sociala myndigheter och polis

Ansvaret för att dessa regler följs är föreningens styrelse.
Ledare och tränare har ansvar för att eventuellt bruk och hantering av dopingpreparat, 
uppmärksammas på så tidigt stadium som möjligt samt att rapportera till styrelsen.
TGD avråder dessutom alla medlemmar från bruk av kosttillskott. Det finns inget 
vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra 
kosttillskott. 
Alkohol
TGD är enliga med den svenska lagen om alkohol, dvs att det är tillåtet att dricka alkohol 
på restaurang/servering när man fyllt 18 år. Föreningen råder  minderåriga medlemmar till 
att helt avstå från alkoholförtäring. Det är förbjudet att förtära alkohol i omedelbar 
anslutning till föreningens verksamhet och aktiviteter samt är det förbjudet att bära 
föreningens profilkläder i samband med alkoholförtäring. 

Regelbrott mot ovanstående medför: 

• Enskilt samtal med berörd medlem och målsman
• Vid misstanke om missbruk tas kontakt med sociala myndigheter.

Att dessa regler följs är medlemmarnas, föräldrarnas och ledarnas ansvar.

Narkotika
Allt bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Aktiva eller ledare som 
av medicinska skäl använder narkotikapreparat måste inneha läkarintyg för detta. Vid 
längre aktiviteter i föreningens regi är ledare ansvariga för minderårigas narkotikapreparat. 
Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra 
medlemmar hanterar eller brukar narkotika agerar vi på följande sätt:

• Enskilt samtal med berörd medlem och målsman.
• Kontakt med sociala myndigheter och polis.



Ansvaret för att dessa regler följs är TGDs styrelse.
Ledare och tränare har ansvar att eventuellt bruk och hantering av narkotika, 
uppmärksammas på så tidigt stadium som möjligt samt att rapportera till styrelsen.

Tobak
Åldersgräns för rökning och tobakssnusning är enligt svensk lag 18 år. Ledare och vuxna 
medlemmar ska hantera sitt tobaksbruk utom synhåll för ungdomarna i samband med 
föreningens aktiviteter.
Om vi upptäcker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt:

• Ledare eller styrelse pratar med berörd person
• Kontakt med målsman om den aktive är under 18 år.

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

TGDs största problem med rökning och snusning i direkt anslutning till anläggningen finns 
bland medlemmarnas föräldrar som gärna står precis utanför ingången och röker. Detta 
försöker vi ändra på genom att sätta upp en skylt utanför ingången som påvisar att rökning 
skadar din egen och andras hälsa och att man inte får röka i anslutning till anläggningen. 
Eftersom vår anläggning dessutom ligger på/tillhör skolgården finns där redan regler som 
säger att rökning endast är tillåten på parkeringen. 

Om någon väljer att röka utanför vår anläggning trots skylten, ska ledare eller styrelse ge 
personen en tillsägelse och hänvisa all rökning bort till parkeringen. 

Förebilder
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man ska 
utgöra en god förebild för föreningens barn och ungdomar.
Det visar vi genom att:

• Helt avstå från all befattning med narkotika eller andra narkotikaklassade preparat.
Befattning med sådana preparat utgör ett brott enligt svensk lag.

• Ledare och vuxna ska helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar 
anslutning till verksamhet som innebär ansvar för föreningens barn och ungdomar.

• Ej komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
• Ej förtära alkohol, narkotika, eller uppträda berusad i föreningens kläder.
• Ledare är skyldiga att medverka och ta del av den utbildning och information i 

alkohol- och drogfrågor som föreningen initierar.
• Ledare ska hantera sitt tobaksbruk utom synhåll för föreningens ungdomar och 

ungdomsverksamhet.
• Vi uppmanar våra ledare och styrelsen att tänka efter vad som publiceras på 

sociala medier, då man även där är en förebild för yngre medlemmar. 

Om någon av våra ledare eller annan vuxen inte följer föreskrifterna i denna policy agerar 
vi på följande sätt:

• Ledare- eller styrelsesamtal med den berörda
• Upprepade regelbrott medför avstängning från uppdrag

Ansvaret för att dessa regler följs är ledare, föräldrar och föreningens styrelse.



Drogpolicyn har antagits av styrelsen i Trelleborg Gymnastics & Dance
och finns tillgänglig på föreningens hemsida, samt sitter uppe i TGD-hallen. 

Anti- DANTpolicyn antogs av TGDs styrelse den 2016-11-26.
Anti-DANTpolicyn publicerades på TGDs hemsida 2016-12-08.

Policyn kommer tas upp årligen i samband med årsmötet i mars månad för att uppdateras 
med eventuella ändringar/tillägg. 


