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Alkoholpolicy 
• Att inga alkoholdrycker (dryck med högre alkoholhalt än lättöl) ska 

förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med 
Värmdö Hockeys verksamhet. T.ex. under träningsläger och 
tävlingar eller resor till och från dessa. 

• Att i samband med idrottsevenemang avstå från försäljning eller 
utlottning av alkoholdrycker till allmänhet och till föreningens 
medlemmar. Detta gäller även i samband med större arrangemang 
av evenemangskaraktär. 

• Att Värmdö Hockey tar avstånd från marknadsföring av alkohol. 
• Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och 

s.k. lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska 
riktas till Värmdö Hockeys barn- och ungdomsverksamhet. 

• Att Värmdö Hockey i sponsorsammanhang avstår från sådana 
åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad 
alkoholkonsumtion. 

• Att vi inom Värmdö Hockey är medvetna om att allmänhet och 
media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller 
förhållandet till alkohol. Det innebär att Värmdö Hockey under resor, 
vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar hela 
idrotten och uppträder därefter. 

• Att Värmdö Hockey håller diskussioner om alkoholfrågorna levande i 
syfte att nå en samlad policy. 

• Att ledare och styrelsemedlemmar görs uppmärksamma på att 
många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och 
att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd. 

Tobakspolicy 
• Att Värmdö Hockey skall vara medveten om tobaksrökningens 

skaderisker och informera om ”de begränsningar av rökning i vissa 
lokaler och utrymmen samt på vissa områden som finns utomhus” 
vilket regleras i tobakslagen. 

• Att det utöver vad tobakslagen föreskriver arbeta för att skapa helt 
rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus så att 
ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas. 

• Att Värmdö Hockey uppmärksammar gällande lagstiftning avseende 
marknadsförening av tobak. 

• Att Värmdö Hockeys verksamhet bedrivs i rökfria miljöer. 
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• Att ledare och aktiva inom Värmdö Hockey blir medvetna om 
tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö, och 
därmed arbetar för att vara goda förebilder för barn och ungdomar. 

Dopingpolicy 
• Det är enligt Värmdö Hockey fusk att dopa sig. En känsla för 

ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att 
tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler 

• Att dopa sig strider enligt Värmdö Hockey mot medicinsk etik och är 
förenat med stora hälsorisker för individen. • Doping skadar 
idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt 
hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse. 

• Det är olagligt att dopa sig och Värmdö Hockey tar avstånd från all 
form av hantering eller intag av dopingpreparat. 


