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En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og
medlemmer af BI.

Baggrund:
BI skal være en forening, hvor forældre uden bekymringer kan
sende deres børn og unge hen. Velvidende, at de er i trygge
rammer, hvor vi ikke accepterer forhold, der ikke er lovlige i
forhold til alkohol, rygning, ulovlige rusmidler eller
vækstfremmende stoffer.
Alle steder, hvor unge mødes med unge, er der en risiko til
stede for, at der kan opstå situationer med for stor indtagelse af
alkohol, at der lokkes til indtagelse af stoffer eller handles med
stoffer.
BI vil gerne give udtryk for klare holdninger i forhold disse
emner.
Formål:
Formålet med, at lave en fælles aktiv alkohol- og
rusmiddelpolitik er, at skabe tryghed og en så høj grad af
klarhed som muligt for trænere, ledere, forældre og aktive i BI.
Vi har en plan for, hvorledes vi handler, og hvem der gør hvad,
hvis vi erfarer noget i vores regi.
Rygning
Vi forventer, at trænere/ledere ikke ryger under kampe.
Rygning er skadeligt og foreningen vil opfordre alle til at undlade
at ryge - også uden for foreningen. Rygning nedsætter bl.a. den
sportslige ydekraft.
Alkohol
BI ønsker på ingen måde, at fremme brugen af alkohol i
forbindelse med klubbens aktiviteter.

Voksne og BI trænere/ledere er børnenes forbillede, og det er
derfor yderst vigtigt, at BI trænere/ledere og seniorspillere går
foran med et godt eksempel og dermed også er ædru, når de
repræsenterer BI sportsaktiviteter.
Ved åbne arrangementer gælder de til en hver tid gældende
lovregler.
Rusmidler
BI accepterer på ingen måde brug eller besiddelse af ulovlige
stoffer og vækstfremmende stoffer hos medlemmer eller hos
folk, der er knyttet til BI - hverken i, ved eller på de faciliteter
BI bruger. Det accepteres heller ikke i forbindelse med sociale
arrangementer.
Der har aldrig været flere stoffer i omløb blandt unge, end der
er nu. Det har aldrig været billigere. Derfor vil vi følge dette
meget nøje.
Er du som BI træner/leder eller BI medlem påvirket af stoffer i
forbindelse med BI aktiviteter, vil det medføre øjeblikkelig
bortvisning.

