
 
Drogpolicy för Mariehamns gymnastikförening 

 
Mariehamns gymnastikförening (MGF) jobbar genom sin verksamhet för att skapa ett 
livslångt intresse för idrott, gemenskap och social fostran. Vi erbjuder våra medlemmar en 
drogfri miljö att vistas i. Genom att som förening ta avstånd från droger hoppas vi verka som 
förebilder för våra barn- och ungdomar, samt hjälpa till att främja en hälsosam livsstil. För att 
kunna uppnå vårt mål om en drogfri miljö har en drogpolicy för föreningen tagits fram.  
 
Förhållningssätt tobak  
Vi uppmanar våra medlemmar att inte använda tobak. Om tobaksbruk skulle upptäckas hos 
minderåriga så kontaktar ledarna för gruppen MGF:s barn- och ungdomsansvariga. Barn- 
och ungdomsansvariga kontaktar sedan barnets vårdnadshavare. I samband med tränings- 
och tävlingsverksamhet är det förbjudet att bruka tobak för MGF:s ledare. På resor med 
föreningen bör vuxna tobaksbrukare använda tobak på anvisade platser, samt hålla sig 
åtskilt från den övriga gruppen. 
 
Förhållningssätt alkohol  
Gymnaster och ledare i MGF avstår från alkohol i samband med all tränings- och 
tävlingsverksamhet. Om någon minderårig medlem druckit alkohol kommer barnets 
vårdnadshavare att kontaktas av MGF:s barn- och ungdomsansvariga. På resor avstår 
MGF:s ledare, styrelseledamöter och medresande föräldrar från att bruka alkohol.  
 
Förhållningssätt till narkotika 
Att inneha eller bruka narkotika är förbjudet. Om MGF skulle upptäcka narkotikabruk hos 
någon av våra medlemmar kommer vi att föra ett enskilt samtal med den berörda samt, i fall 
av att medlemmen är minderårig, kontakta barnets vårdnadshavare. För att säkerställa att 
barnet får den hjälp det behöver kommer föreningen enligt rutin att göra en 
barnskyddsanmälan. Om MGF misstänker eller vet att en vårdnadshavare använder 
narkotika kommer föreningen enligt rutin att göra en barnskyddsanmälan.  
 
Förhållningssätt dopingpreparat  
Att inneha eller bruka dopingpreparat är förbjudet. Om MGF skulle upptäcka dopingbruk hos 
någon av sina medlemmar kommer denna att stängas av från verksamheten, samt 
polisanmälas för dopingbrott. MGF tar starkt avstånd från all typ av dopingverksamhet.  
 
Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens, men även alla medlemmar i 
föreningen bär ett ansvar för att aktivt arbeta för en drogfri miljö.  
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