
 

          
 
                                                                     

 

Alkohol- och drogpolicy 
 

 

Trollhättans Simsällskap (TSS) bedriver en omfattande ungdomsverksamhet och 

skall därför sträva efter ett aktivt idrottsliv utan alkohol och droger för ungdomarna.  

 

TSS policy med avseende på alkohol och droger:  
• Medlemmar och ledare i TSS, och andra ungdomar och ledare som agerar 

för och med TSS, får inte använda droger. TSS kommer vidta disciplinära 
åtgärder direkt om personen är påverkad av droger under träning, tävling, 
läger eller annan sammankomst under TSS ledning eller med TSS som 
deltagande klubb. 
 

• Medlemmar och ledare i TSS, och andra ungdomar och ledare som agerar 
för och med TSS, får inte dricka alkoholhaltiga drycker i samband med och 
under träning, tävling och läger. Inte heller under andra sammankomster där 
man representerar TSS om det finns deltagare från föreningen som är under 
18 år. TSS kommer automatisk att skicka hem/överväga disciplinära åtgärder 
för medlem och ledare som bryter mot denna policy. 
 

• Enligt svensk lag är åldersgränsen för energidryck 15 år. Vi tillåter inte att 
våra ungdomar under 15 år brukar energidryck under eller i anslutning till 
träning, tävling eller annan föreningsverksamhet, såsom under träningsläger, 
utbildning och resor.  
 

• Aktiva över 15 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå 
med gott exempel och inte använda energidryck inom vår verksamhet öppet 
inför de under 15 år. 

 

• Som barn- och ungdomsledare samt som vuxen medlem är det viktigt att 
tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt 
energidrycksdrickande med omdöme inför andra och varandra. 

Definitioner:  

• Droger innefattar alla förbjudna narkotiska preparat och förbjudna 
dopingpreparat enligt WADA’s dopinglista (undantag vid läkarintyg och/eller 
dispens) 
 

• Alkoholhaltiga drycker innefattar alla drycker som innehåller mer än 1,8 
viktprocent alkohol.  
 

• Energidryck är en läskedryck som oftast innehåller tillsatser av uppiggande 
preparat såsom koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer. 

 

Samtliga ledare, aktiva, föräldrar och övriga medlemmar inom TSS skall ta del av 

denna drogpolicy. 

 

TROLLHÄTTANS SIMSÄLLSKAPS STYRELSE 

2021-05-04 

 Omfattning:  
Denna drogpolicy 

omfattar alla 

ledare, aktiva, 

föräldrar och andra 

som deltar i TSS 

verksamhet. 

 Ansvar:  
Det övergripande 

ansvaret att denna 

drogpolicy följs vilar 

på styrelsen. 

Samtidigt är det 

alla medlemmars 

ansvarar att 

eftersträva att detta 

följs. 

https://www.antidoping.se/dopinglistanlakemedelssok/Wadasdopinglista/


 

          
 
                                                                     

 

 


