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1. Introduktion 

Vänersborgs Segelsällskap (VSS) ska främja sund och rättvis idrottsutövning samt följa svensk lag 

och riksidrottsförbundets riktlinjer. 

 

2. Målsättning 

VSS har som målsättning att följa svensk lag gällande alkohol och motverka allt användande och 

missbruk av narkotika och doping. 

 

3. Metod 

Alla ledare ska i praktiken aktivt arbeta för att följa . Varje ledare, aktiv seglare och funktionär ska 

informeras om innehållet i detta dokument.  

Klubbens medlemmar som är engagerade i olika arrangemang ska följa reglerna nedan: 

Alkohol 

Enligt svensk lag är åldersgränsen för köp av folköl och dricka alkohol på restaurang 18 år. För köp av 

alkohol på Systembolaget är åldersgränsen 20 år. 

VSS riktlinjer gällande alkohol är: 

• All alkoholförbrukning av ungdomar under 18 år, inom klubbens verksamheter eller i samband 

med arrangemang där klubbmedlemmar deltar ska beivras. 

• Aktiva över 18 år ska föregå med gott exempel. Klubben ska inte acceptera alkohol i samband 

med träningar, kappseglingar eller träningsläger där ungdomar under 18 år medverkar. 

• Tränare, ledare eller medverkande föräldrar ska avstå från alkohol under alla aktiviteter där 

ungdomar medverkar. 

• Vid arrangemang och fester som arrangeras av VSS ska inte någon servering av alkohol ske 

till personer under 18 år, personer som är överpåverkade samt personer som agerar störande. 

 

Doping och narkotika 

Enligt svensk lag är allt bruk av dopingpreparat och narkotika förbjudet. VSS och Svenska 

Seglarförbundet ställer sig bakom Riksidrottsförbundets och internationella Seglarförbundets policy om att allt 

bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.  

 
Allt användande av dopingpreparat eller narkotika skall beivras inom klubbens verksamheter. 

VSS riktlinjer i doping och narkotikafrågan är: 



 

 

• Alla misstankar om missbruk ska hanteras enligt följande: 

o Enskilda samtal med den berörde. Vid ungdom under 18 år meddelas föräldrar. 

o Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis. 

• I alla inbjudningar och seglingsföreskrifter till kappseglingar skall information finnas om att en 

tävlande inte får använda vare sig ett ämne eller en metod som är förbjuden enligt ”the 

Olympic Movement Anti-Doping Code” eller ”the World Anti-Doping Agency” och ska rätta sig 

efter ISAF Regulation 21 antidopingbestämmelser. Ett påstått eller faktiskt brott mot den här 

regeln ska behandlas enligt Regulation 21. 

 

4. Uppföljning 

Styrelsen ska löpande ha en dialog med ledare och aktiva för att säkerställa att vi följer svensk lag och 

agerar enligt detta dokument. 

 

5. Uppdatering 

Har du synpunkter och förbättringsförslag till detta dokument meddela det till VSS vice ordförande. 

Dokumentet ska ses över för eventuella förändringar varje år innan segelsäsongen startar. 

 

6. Rapportering 

Om du misstänker att klubbens representanter inte följer regelverket ska du rapportera detta till 

styrelsen omgående. 

 

7. Läs mer 

XXXXXXXXXXXXX 

 

 

 


