
 

 

 

 

 

Anti DANT 

Anti Doping Alkohol Narkotika & Tobak 

Drogpolicy för Trelleborgs Taekwondo Klubb för förtroendevalda, ledare, aktiva & 

medlemmar.  

Inom Trelleborgs TKD Klubb ska vi uppträda trovärdigt och respektfullt i kontakten med såväl 

medlemmar, föräldrar som samarbetspartners och samhället i övrigt, och värna om en trygg 

och säker barn- och ungdomsverksamhet fri från droger. Med droger menas doping, alkohol, 

narkotika och tobak.  (Doping: att en idrottsutövare försöker förbättra sin prestationsförmåga 

på ett konstlat sätt t ex med anabola steroider, Alkohol: att berusa sig ofta och inte kunna 

kontrollera sitt drickande kan leda till beroende & missbruk, Narkotika: en förbjuden substans 

som är farlig att använda och som är beroendeframkallande t ex cannabis, kokain och 

ecstasy, Tobak: innehåller det beroendeframkallande ämnet nikotin.) 

Föräldrar ska med gott förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i klubbens 

idrottsgemenskap. Trelleborgs TKD Klubb tar sitt ansvar i DANT-frågorna bl. a genom att 

kommunicera vikten av att föreningen har en aktiv och levande policy över hur DANT ska 

hanteras i föreningen. Klubben ska stödja och stimulera medlemmarna att avstå från tobak, 

narkotika, droger och alkohol och även informera om dess negativa och skadliga effekter.  

Vad innebär detta? 

- Inga droger, alkohol, narkotika eller tobak ska förekomma vare sig bland ledare eller 

aktiva i samband med att verksamheten är igång (träningar, läger, tävlingar inklusive 

resor till/från dessa). 

- Inte tillåtet att använda droger, alkohol, narkotika eller tobak i föreningens lokaler. 

- Inte tillåtet att använda droger, alkohol, narkotika eller tobak i föreningens kläder. 

- Inte tillåtet med försäljning eller marknadsföring av droger, alkohol, narkotika eller 

tobak i verksamheten. 

Gällande doping och narkotika är dessa preparat förbjudna enligt svensk lag och Trelleborgs 

Taekwondo Klubb tar helt avstånd från allt bruk av dessa. Vid tillfällen såsom skada, 

behandling, rehabilitering och/eller diagnos kan en aktiv ordineras medicin av en läkare och 

det är då av yttersta vikt att stämma av med aktiv och läkare angående träning i relation med 

aktuell medicinering. Det är också viktigt att det finns en öppen kommunikation mellan aktiv 

och tränare gällande medicineringen och dess underlag (anledning till medicineringen) så 

inga missförstånd kan uppstå.  



Om vi upptäcker att någon av dessa regler har brutits kommer vi att omedelbart ta upp detta 

med berörd person samt att vi även kommer att ta upp det med föräldrarna om medlemmen 

är minderårig. Vidare åtgärder, se nedan, kommer också att vidtas. 

Klubben ska aktivt arbeta för att medvetengöra den negativa inverkan droger, alkohol, 

narkotika eller tobak har på hälsan och därmed arbeta för en DANT-fri verksamhet. 

Vad händer om vi misstänker eller upptäcker problem med droger, alkohol, narkotika eller 

tobak? Huvudinstruktören ansvarar för: 

- Stöttning och enskilt samtal (även med föräldrar närvarande om personen är 

minderårig) 

- Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis 

- Ytterligare konsekvenser kan bli aktuella utifrån bedömning efter ovanstående 

åtgärder (t ex avstängning från ledaruppdrag respektive träning mm).  

Styrelsen informeras vid ev. händelse. Det är av största vikt att dessa regler följs och att alla 

medlemmar agerar som goda förebilder. Exempel på hur ett sådant agerande kan vara är att 

klubbens medlemmar sprider klubbens Anti DANT budskap på sina skolor, sina arbetsplatser 

och i sina hemmamiljöer. Vid förfrågan deltar klubbens instruktörer gärna på skolors 

aktivitetsdagar t ex med föreläsningar om Anti DANT budskapet i samband med träning.  

Det är allas ansvar att dessa regler följs med ett utökat ansvar för styrelsen och instruktörer, 

för att säkerställa att ett ev. problem upptäcks och uppmärksammas. För att öka 

uppmärksamheten och kunskapen om Anti DANT erbjuder klubben fr.o.m. höstterminen 

2014 en föreläsning i ämnet en gång/termin där medlemmar och dess familjemedlemmar, 

instruktörer, styrelsen och samarbetspartners bjuds in. Utöver detta kommer styrelsen och 

instruktörerna att få en mer grundlig utbildning i ämnet för att ge dem verktyg att upptäcka 

och hantera ev. situationer på bästa sätt; en varierad vidareutbildning kommer att 

eftersträvas. Klubben har också en instruktör, som är kontaktperson och som deltar i alla 

möten, som kommunen erbjuder i Anti DANT frågor.  

Trelleborgs Taekwondo Klubb kommer att se över Anti DANT policyn varje år och revidera 

vid behov. Föreningens policy finns lättillgänglig för alla medlemmar, instruktörer, föräldrar, 

och besökare i klubblokalen och på klubbens hemsida www.trelleborgstaekwondo.com. 

Varje ny medlem kommer att erbjudas ett exemplar av policyn vid inskrivningstillfället. Det 

finns även färdigutskrivna häften av policyn att få i klubben vid alla träningstillfällen. Policyn 

kommer också att delas ut vid t ex föreläsningar i ämnet som erbjuds på klubben. 

Trelleborgs Taekwondo Klubb samverkar med Riksidrottsförbundet (RF), Skåneidrotten, 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, kommunen, polisen och andra aktörer avseende 

drogfrågorna. 

Trelleborgs Taekwondo Klubb stödjer kommunens antidrogarbete och arbetar själv 

kontinuerligt vidare med sitt eget antidrogarbete; ett arbete som ska hållas levande i 

verksamheten. 

Trelleborgs Taekwondo Klubb verkar för och övervakar att klubbens antidopingpolicy och 

regelverk följs och anmäler förseelser enligt antidopingreglementet till bestraffning, mer 

information finns på www.rf.se 

http://www.trelleborgstaekwondo.com/
http://www.rf.se/


Aktivitetsplan för Trelleborgs Taekwondo Klubb – Anti DANT 

Genomgång och ev. revidering av policyn inför varje årsmöte. 

Policyn delas ut till nya och gamla medlemmar varje termin (eftersom klubben har 

kontinuerligt intag av medlemmar får varje ny medlem ett exemplar av policyn vid 

inskrivningstillfället). 

1 gång/termin: föreläsning i ämnet Anti DANT för alla medlemmar och dess 

familjemedlemmar, instruktörer och styrelsen 

Klubbens Anti DANT representant ska hålla sig uppdaterad med information som erbjuds i 

ämnet från kommunen och delge till klubbens medlemmar, instruktörer och styrelse.  
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