	
  

	
  

	
  

Politik:	
  Vedrørende	
  alkohol,	
  euforiserende	
  
stoffer	
  og	
  præstationsfremmende	
  stoffer	
  
for	
  Haderslev	
  Svømmeklub	
  
Politik vedrørende alkohol, euforiserende stoffer og præstationsfremmende stoffer gældende
for Haderslev Svømmeklub
Haderslev Svømmeklub (HSK) har formuleret sin vision i den korte tekst ”For sundhed og
glæde”. HSK vedkender sig et ansvar for, at livet i klubben og vores samværsformer er med til
at forme klubbens unge medlemmer. I HSK har vi ikke oplevet problemer, men har alligevel
besluttet, at formulere en politik vedr. alkohol, euforiserende stoffer og brug af
præstationsfremmende stoffer.
I HSK forventes det, at alle klubbens ledere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer, officials og
forældre tager et medansvar for, at HSK er et godt sted at være, og det forventes, at alle der
er tilknyttet svømmeklubben og som deltager i klubbens arrangementer bakker op om denne
politik. I HSK ønsker vi at undgå indtagelse og servering af alkohol i alle aktiviteter som
gennemføres i klubbens regi. For eksempel:

Stævner - både ved selve stævnet og udenfor (indkvartering og transport).
Klubaktiviteter generelt (træning, undervisning, møder osv.)
På ture, både med og uden overnatning.
Møder (bestyrelsesmøder, personalemøder og generalforsamlinger osv.)
Andre arrangementer i klubbens regi.
Når man bærer klubbens dragt, eller på anden måde kan associeres til HSK.

Fravigelser herfra kan dog accepteres i særlige tilfælde. Dog kun hvor de deltagende personer
er fyldt 18 år, og ikke hvor det sker i det offentlige rum. Og hvor det sker i klubregi, kun med
bestyrelsens godkendelse.
Klubbens restriktive politik vedrørende alkohol omfatter ikke de situationer, hvor voksne ledere
og frivillige mødes i privat sammenhæng.
Euforiserende stoffer accepteres ikke, og besiddelse eller indtagelse kan medfører bortvisning
fra klubben.
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HSK er gennem Dansk Svømmeunion underlagt de regler som er fastlagt af det internationale
svømmeforbund FINA. FINA’s ”Doping Control Rules” er således gældende for alle aktive,
trænere, læger, holdledere og klubrepræsentanter i HSK. FINA og dermed også Dansk
Svømmeunion har fuldt ud tilsluttet sig WADA’s antidopingregler. HSK er således også
underlagt disse.
Præstationsfremmende stoffer (doping) accepteres ikke, og besiddelse eller indtagelse kan
medfører bortvisning fra klubben.
Det er legitimt, at medlemmer meddeler deres viden videre til klubbens ledelse, således at
klubben kan foranstalte de nødvendige forholdsregler og eventuel hjælp. HSK lover i den
sammenhæng fuld anonymitet. Alle sager omhandlende brud på denne politik, behandles på
bestyrelsesniveau.
Vedtaget i bestyrelsen d.28. januar
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