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POLICY – TOBAK, ALKOHOL OCH ANDRA DROGER 

Målet är att alla anställda, förtroendevalda, medlemmar och gäster ska verka för en drogfri 
miljö på vår golfklubb.  

Tobak – rökning och snusning  

Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för inköp av tobak och vi tillåter inte att den som är 

under 18 år använder tobak i vår verksamhet, vare sig på golfbanan, vid klubbhuset, vid träning, 

spel, läger eller tävling. De över 18 år är förebilder för våra yngre medlemmar och bör därför inte 

heller använda tobak i vår verksamhet. All form av nedskräpning (cigarettfimpar eller snuspåsar) 

är förbjuden på anläggningen och skall kastas i avsedda kärl. Detta är ett steg i vår satsning på 

miljön och allmänna trivsel. 

Alkohol 

Åldersgränsen för att få lov att köpa folköl på restaurang och i affär är enligt svensk lag 18 år. 

Gränsen för att få köpa ut alkohol på Systembolaget är 20 år. Juniorer 0-21 år är inte tillåtna att 

använda alkohol i vår verksamhet. Nolltolerans gäller dygnet runt vid läger och tävlingar. Ledare 

och föräldrar skall uppmärksamma detta och föregå med gott exempel. Finns misstanke, eller 

om vi upptäcker att våra juniorer inte följer vår policy samlar vi juniorerna och deras föräldrar till 

ett möte. Det är också strängeligen förbjudet för våra medlemmar att uppträda berusade i 

klubbens representationskläder. Glasrikets Golfklubbs policy är att alkohol inte bör förtäras i 

samband med golfspel och rekommenderar endast förtäring vid restaurangområdet. All förtäring 

av alkohol i klubbens lokaler förutom på restaurangens område är förbjuden. Person som 

undertecknat uthyrningsavtal för golfbil måste följa svenska trafikregler och kommer att 

beordras av banan om det finns misstanke om alkoholförtäring eller rattfylleri.  

Narkotika 

Enligt svensk lag är allt bruk och hantering av narkotika förbjuden. Om vi misstänker att någon 

använder eller innehar narkotika kallar vi den misstänkte (och föräldrarna om personen är under 

18 år) till ett enskilt möte och kontaktar även polis och socialmyndighet.   

Dopning 

Enligt svensk lag är allt bruk och hantering av dopningsmedel förbjuden. Vid användning av 

dopningsklassade läkemedel måste dispens sökas. Den aktive är själv ansvarig för att se efter i 

den s.k. ”röda listan” om dennes läkemedel klassas som dopningsmedel. Om detta är fallet så 

kontaktas den idrottsansvarige i klubben och denne gör tillsammans med den aktive en 

dispensansökan. Vid misstanke om att ovanstående inte följs håller vi ett enskilt samtal med 

medlemmen (och deras föräldrar om denne är under 18 år.) Vi kommer också ta kontakt med 
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Smålands Golfförbund för hjälp med dopningskontroll samt kontakta myndigheter och polis. 

Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. Ansvarig för detta är styrelsen.   

Samtliga ledare är rapportskyldiga inför styrelsen då problem med tobak, droger eller dopning 

upptäcks eller misstänks. Styrelsen har alltid yttersta ansvaret och skall stötta ledaren i dennes 

fortsatta väg att utreda problemet. Sist men absolut inte minst har alla människor 

anmälningsplikt att anmäla om misstanke finns att ett barn eller ungdom far illa.  

  

 

SGF är medveten om att golfklubben inte utgör någon alkoholfri plats. Detta till trots vill vi som 

ett av RF:s 67 specialidrottsförbund i enlighet med RF:s riktlinjer verka för att idrott och alkohol 

inte hör ihop. Detta gäller då framförallt i samband med klubbens ungdomsverksamhet och vid 

samtliga tävlingar.  

Spel- och Tävlingshandboken  

I spel- och tävlingshandbokens andra kapitel, punkt 9.1 samt 9.4 står det talat om ”Policy om 

alkohol” samt ”Förseelser i strid mot SGF:s policys rörande alkohol, dopning och tobak”. 

Innebörden i Paragraf 2.9.1 är att sprit, vin eller öl överstigande 2,2 volymprocent ej bör förtäras 

under golfspel generellt och får definitivt inte förtäras under tävlingsspel, vare sig om det gäller 

på klubb-, distrikts- eller riksnivå. Detsamma gäller även funktionär på tävling. Vid brott mot 

ovanstående alkoholpolicy äger golfklubben, i enlighet med paragraf 2.9.4 rätt att avvisa 

spelaren samt vid tävling även diskvalificera densamme. Styrelsen eller den man delegerat 

ansvaret till äger även rätt att helt eller delvis stänga av spelaren i upp till 14 dagar som en 

disciplinär åtgärd (se kapitel 13 i Spel- och tävlingshandboken) samt vid grövre förseelse utdela 

en skriftlig varning. Vid upprepade tillfällen kan grov förseelse leda till uteslutning ur 

golfklubben. SGF bedömer att ovanstående på ett klarare sätt visar golfklubbens möjligheter att 

stävja alkoholförtäring under framförallt tävlingsspel och dessutom ett led i ”Säker golf”. 

Arbetsplatsen Glasrikets golfklubb 

Vår grundsyn är att alla former av missbruk är att anse som sjukdom. Därför bör varje 
medarbetare ingripa om någon kollega kommer sprit- eller narkotikapåverkad till 
arbetsplatsen. Alla medarbetare har en skyldighet att vid misstanke om missbruk rapportera 
detta till styrelsen. 
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