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Definition
•
•
•
•

Denna alkohol,- drog- och tobakspolicy beskriver hur vi vill ha det inom svenskt bågskytte.
Vi skall i alla sammanhang vara ett "rent" förbund fritt från alkohol, droger och många andra
stimulans- och prestationshöjande preparat.
Det skall vara naturligt för varje ledare och bågskytt att påpeka när man ser överträdelser från vår
policy.
Alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat styrs dessutom av
WA:s, RF.s, SOK:s och SBF:s antidopingregler.
Så här vill vi ha det i våra anläggningar

•
•

Våra bågskytteanläggningar är alkohol- och tobaksfria vid träning och tävling.
Det är rökfritt på tävlingsbanor, i träningslokaler och samlingslokaler.
Så här vill vi ha det vid vårt Bågskyttegymnasium(NIU)

•
•

•
•
•

Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid vårt bågskyttegymnasie(NIU) under skoltid.
Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid några lokaler i anslutning till
bågskyttegymnasiet (t.ex. träningshall eller förläggning) vare sig det är skoltid eller fritid.
Studietiden får aldrig bli en inkörsport till alkoholmissbruk.
Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning.
Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på
människan och bågskyttet.
Det skall vara naturligt för lärare att informera föräldrar om man konstaterar överträdelser från vår
policy.

Så här vill vi ha det vid all utbildning
•
•
•

Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på
människan och bågskyttet.
SBF:s egna utbildningsmateriel kompletteras med lämplig text alternativt används SISU-materiel.
Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband utbildning.
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•
•
•

Vi använder alkohol med måtta efter avslutad utbildning (t.ex. kvällstid vid flerdagsutbildning) ingen uppträder påverkad.
Vi är extra restriktiva när ungdomar är med.
SBF bjuder aldrig på alkohol inom Sverige(undantaget internationell representation eller undantag
efter särskilt förbundsstyrelsebeslut(delegerat till Ordf el GS motsvarande)
Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger - nationellt

•
•
•

Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning.
Vid prov för tävlingslicens informerar vi om alkoholens och tobakens negativa inverkan på
bågskyttet.
Även kvällstid är vi extra restriktiva när ungdomar är med.
Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger - internationellt

•
•
•

Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning så länge laget har
tävlande kvar i aktuell tävling.
Vid landslagsläger diskuterar ledare och skyttar hur man som representant för Sverige och Svenska
Bågskytteförbundet bör uppträda på resor, banketter och fester.
Överträdelser kan innebära att berörd skytt eller ledare ej blir uttagen vid kommande resor.
Så här vill vi ha det vid representation och fester

•
•
•

Vi använder alkohol med måtta - ingen uppträder påverkad.
Vi är extra restriktiva när ungdomar är med.
SBF bjuder aldrig på alkohol inom Sverige(undantaget internationell representation eller undantag
efter särskilt förbundsstyrelsebeslut(delegerat till Ordf el GS motsvarande)
Så här vill vi ledare vara föredömen

•
•

Ledare har ansvar och skall föregå med gott exempel.
Ledare ska vara ett föredöme för ungdomar.
Svenska Bågskytteförbundet
Styrelsen

