Alkohol- og rusmiddelpolitik
Hvidovre Atletik & Motion
Hvidovre AM ønsker at sende et klart signal til både foreningens medlemmer og vores omverden om vores holdninger
til alkohol, rygning og euforiserende stoffer.


Alkohol:
o Indtagelse af alkohol og beruselse er uacceptabel i forbindelse med træning og konkurrencedeltagelse,
og det gælder for alle medlemmer af foreningen.
o Det er ligeledes uacceptabelt, hvis der konstateres beruselse, når man møder frem til træning eller
konkurrence.
o I sociale sammenhænge er det tilladt for medlemmer på 18 år og ældre at nyde øl, vin og spiritus på en
forsvarlig måde, så der ikke konstateres uhensigtsmæssig adfærd, der kan virke stødende på andre.
o I sociale sammenhænge er det tilladt for unge over 16 år og under 18 år at nyde alkohol på under 16,5
%, som typisk vil være øl, cider, vin og diverse alkoholsodavand. Indtagelsen skal ske på en forsvarlig
måde, så der ikke konstateres uhensigtsmæssig adfærd, der kan virke stødende på andre.
o Det er ikke tilladt under nogen omstændigheder for unge under 16 år at nyde noget med alkohol i.
o Hvis en aktiv under 18 år overtræder ovenstående, så kontaktes ens forældre/værge. En overtrædelse
vil endvidere indgå i klubbens vurdering af den aktives indstilling til og prioritering af sin atletik ift
tildeling af økonomisk tilskud.
o Hvis man er over 18 år og overtræder ovenstående, så vil man som eliteaktiv kunne miste muligheden
for at opnå økonomisk tilskud fra klubben det kommende år. Overtrædelsen vil endvidere indgå i
klubbens samlede vurdering af den aktives indstilling til og prioritering af sin karriere.
o Hvis man som træner eller leder overtræder ovenstående, så vil ens fremtidige tilknytning til
forskellige aktiviteter blive taget op til vurdering af Eliteudvalget og foreningens bestyrelse.
o For alle medlemmer vil det i gentagne tilfælde betyde udelukkelse fra forskellige aktiviteter.



Rygning:
o Klubben har en holdning om at rygning og atletik er to ting, der ikke hører sammen.
o Stadion, træningshallen og klublokalerne er røgfrie områder.
o Rygere opfordres til at ryge på steder, hvor de ikke er til gene for andre medlemmer af foreningen.
o Viser man gentagne gange, at man ikke er i stand til at overholde ovenstående færdselsregler, så vil
det bliver taget op af klubbens bestyrelse.



Euforiserende stoffer:
o Euforiserende stoffer er fuldstændig uacceptabelt i alle sammenhænge.
o Hvis man er under 18 år og overtræder dette, så vil der blive taget kontakt til ens forældre eller
værge.
o Hvis man overtræder dette som medlem, så vil bestyrelsen tage ens fortsatte tilknytning til
foreningen og dens aktiviteter op til diskussion.

