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Synopsis:
Dokumentet beskriver Randers Freja Fodbolds misbrugspolitik, dvs. politik i forbindelse med indtagelse af
alkohol og euforiserende stoffer.

Dokumentets målgruppe:
Bestyrelse, Sportsligt Udvalg, ledere og trænere i Randers Freja Fodbold, og i uddrag også medlemmer og
disses forældre, såfremt førstnævnte er mindreårige.
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[1]:

Randers Freja Fodbold – Lederhåndbog, 2008.
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Introduktion
Af værdigrundlaget for Randers Freja Fodbold fremgår, at klubben har en klart defineret misbrugspolitik.
I Randers Freja Fodbold ønsker vi at have et sundt og attraktivt samværsmiljø, hvor psykisk og fysisk
trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet.

Dette dokument beskriver Freja Fodbolds misbrugspolitik – dvs. politik i forbindelse med indtagelse af
alkohol og euforiserende stoffer.
Randers Freja tilsluttede sig det daværende projekt ”Sport Uden Baner” (SUB) tilbage i 2003 og
udarbejdede i den forbindelse nedenstående misbrugspolitik, gældende for personer tilknyttet klubben,
hvilket vil sige medlemmer (aktive og passive), trænere, ledere og andre personer med ærinde i klubben,
herunder gæster.
Nærværende misbrugspolitik er også gældende for de af ovennævnte personer, der til daglig
repræsenterer klubben i fodboldoverbygningen Randers FC.

Formål
Randers Freja Fodbold beskæftiger sig i stor udstrækning med børn og unge under 18 år. De unge
medlemmer opholder sig i en stor del af deres fritid i og omkring klubben – og de voksne personer
tilknyttet klubben vil derfor indgå som rollemodeller, primært for foreningens unge medlemmer.
Klubben finder det derfor naturligt, at vi igennem en positiv prægning af medlemmerne kan medvirke til de
unge menneskers normdannelse, herunder deres forhold til alkohol og euforiserende stoffer, dvs. narkotika
m.m..
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Politik
For at fremme ovenstående formål bedst muligt, er følgende besluttet:


Samtlige trænere, ledere og andre med tilknytning til klubben forpligter sig til at reagere og følge
op på et eventuelt konstateret misbrugsproblem, lille såvel som stort. Trænerne, lederne og andre
med tilknytning til klubben tager hånd om det pågældende barn/unge menneske ved at foretage
en underretning af forældre/værger til det pågældende barn/unge menneske.



Der afholdes hurtigst muligt herefter et møde med barnet/det unge menneske, forældre/værger,
nærmeste leder/træner, for at indgå en aftale om det videre forløb.



Alkohol nydes ikke i klubben ved møder, arrangementer, fester og lignende, hvor der deltager børn
og unge under 18 år, med mindre der forinden er opnået bestyrelsens skriftlige accept.



Ved møder, arrangementer, fester og lignende, hvor der udelukkende deltager voksne over 18 år,
er indtagelse af alkohol tilladt.



Ingen medlemmer, der konstateres at have indtaget alkohol og andre euforiserende stoffer på en
måde som strider med Randers Freja Fodbolds politik på området, skal som udgangspunkt
udelukkes fra klubben.
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