Svenska Taekwondoförbundets policy beträffande
alkohol- och drogförtäring
Svenska Taekwondoförbundet har som mål att främja sporten Taekwondo i Sverige.
Taekwondon ska utveckla människor såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi att man avstår från och tar ställning mot sådant som är skadligt och negativ. Detta
gäller främst förbrukningen av alkohol och droger.
Taekwondon ställer sig bakom samhällets mål att minska alkohol- och drogkonsumtionen samt
förhindra att ungdomar i en tidig ålder förbrukar dessa preparat. Som ett förbund med 18 000
medlemmar anser vi att vi har ett medansvar när det gäller våra Taekwondoutövares alkoholoch drogvanor, i synnerhet vad beträffar våra barn och ungdomar.
Genom vår verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. De blir genom sitt
aktiva deltagande i idrotten även delaktiga i en positiv gemenskap i föreningar, tävlingar och
landslag. Därför är det även oerhört viktigt att våra ledare och äldre aktiva verkar som förebilder
för våra yngre utövare. Härigenom ger Taekwondon sitt viktigaste bidrag till kampen mot
alkoholens och drogers skadeverkningar.
Utgångspunkten i denna kamp måste således vara i en trygg miljö där alkohol- och
drogförbrukning ständigt bekämpas och förhindras. Föräldrar ska med förtroende kunna låta
sina barn delta i Taekwondons förenings- och förbundsverksamhet på alla plan. Detta ställer
krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin
roll som vuxna förebilder.
Vi vill således genom denna policy åstadkomma en minskning av alkohol- och drogkonsumtion
bland våra idrottare, föreningsledare, officiella m.m. Därför rekommenderar vi starkt alla våra
utövare, föreningsledare, officiella och aktiva att följa denna policy som innebär:
•

Att inga alkoholdrycker eller droger ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i
samband med Taekwondoverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger
och tävlingar eller resor till och från dessa. Vid internationell representation kan det för
officiella dock göras undantag vad gäller alkohol. Stor måttlighet gäller emellertid alltid!

•

Att narkotika inte ska förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans
mot narkotika.

•

Att vi i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på

annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
•

Att vi begränsar förekomsten av tobak i största möjliga mån, särskilt i samband med
barn- och ungdomsverksamhet.

•

Att vi är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än gemene
man när det gäller förhållandet till alkohol och droger.

•

Att vi tar upp alkoholfrågorna i våra ledarutbildningar och som tränare eller ledare
stöttar ungdomar med missbruksproblem.

•

Att i samband med idrottsevenemang ska Taekwondon var restriktiv med
alkoholservering, och uppmärksamma samt följa gällande lagstiftning och föreskrifter
på området. All alkoholservering ska följa samhällets krav på ansvarsfull
alkoholhantering.

•

Att styrelse, kommittéer, arbetsgrupper, landslagsledning m.m. på förbundsuppdrag
alltid ska uppträda på ett för Taekwondon positivt sätt. Måttlighet skall alltid iakttas
och alkoholintag ska i största utsträckning ej förekomma. Undantag kan göras vid
internationell representation.

•

Att officiella förbundskläder, märken eller dylikt inte bör användas vid alkoholförtäring
där man befinner sig bland allmänheten.

Dessa riktlinjer ska följas av svenska Taekwondoförbundets samtliga grenförbund och
medlemmar. Underlåtelse att följa denna policy samt överträdelse av dessa punkter och
riktlinjer kan medföra uteslutning och disciplinära sanktioner.
Vidare avser svenska Taekwondoförbundet att följa RF:s riktlinjer och föreskrifter i fråga om
alkohol- och drogförtäring. Härutöver ska även gällande lagstiftning och föreskrifter på
området beaktas och följas.

