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POLICY     

 

Alkohol, Droger och Tobak 

Vi främjar en drogfri dansmiljö 
ÖBRK:s alkoholpolicy innebär: 

 
Att inga alkoholdrycker, spritdrycker, vin, starköl och öl (starkare än lättöl), ska förekomma 

bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar  

t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. 

 

Att ingen försäljning av alkoholdrycker sker i klubbens regi i samband med klubbens 

arrangemang. 

 

Att klubben inte söker sponsorer som kan förknippas med alkohol, tobak och droger. 

 

Att vi inom ÖBRK är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än 

gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att enskilda 

idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc är medvetna om att de 

representerar hela idrotten och uppträder därefter. 

 

Att ledare och aktiva är medvetna om att de är förebilder när det gäller konsumtion av 

alkohol, tobak och droger. 

 

Att icke medlemmar bör upplysas om ÖBRK:s alkoholpolicy när de medverkar vid ÖBRK:s 

ungdomsverksamhets aktiviteter. 

 

Att vi utövar vad tobakslagen föreskriver om att arbeta för att skapa helt rökfria 

idrottsmiljöer inomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas. 

 
Doping 
ÖBRK´s policy rörande doping innebär 

 

Att allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av 

dopingmedel kan försvaras. 

 

 

Trakasserier 
Inom ÖBRK: 

 

Ska alla som vill, oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning, samhällsgrupp 

samt fysiska och psykiska förutsättningar, få och ska kunna vara med i idrotten. 

 

Accepteras ingen form av trakasserier, vare sig de är kopplade till sexuella handlingar, 

sexuell läggning, hudfärg, kläder eller andra orsaker. 
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Ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund 

av könstillhörighet.  

 

Vad betraktas som trakasserier? 

 

Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor 

och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom ÖBRK. 

 

Trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, 

kvinnors och mäns värdighet och som har samband med kön, vilka är aktiva, ideellt 

arbetande eller anställda inom ÖBRK. 

 

Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för 

dem. 

Avgörande är den utsattes upplevelse, inte trakasserarens motiv. 
 
Brott eller misstanke om brott mot denna policy ska omedelbart meddelas ordföranden. 

 

Jämställdhet 
Det övergripande målet för ÖBRK:s jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. 

 

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges samma möjligheter att utöva dans. 

 

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning 

samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i föreningsdriven  

idrottsverksamhet. Idrotten vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en 

kamratlig och trygg social gemenskap. 

 

Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. 

Det innebär att på alla beslutande och rådgivande nivåer bör kvinnor och män i olika åldrar 

vara representerade. 

 

Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män i olika åldrar får 

lika stora möjligheter att medverka. 
 

 
 


