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Ystads IF HF förespråkar en handboll  

fri från alkohol, tobak & övriga droger 
 

 

1. Inga alkoholdrycker (=sprit, vin, öl över lättölsstyrka) skall förekomma bland ledare eller 

spelare i samband med barn- eller ungdomshandboll, inkluderande matcher, turneringar och 

träningsläger, eller resor till och från dessa. 

2. Ingen alkohol får förtäras av någon under 18 år, ej heller tobaksbruk. 

3. Det är ej tillåtet för åskådare att medföra alkoholdrycker in på publikutrymmen vid YIF-

matcher. 

4. Ledare och spelare får aldrig uppträda berusade i YIF:s officiella kläder. 

5. Förälder till ungdomsspelare får inte använda alkohol i samband med barnets 

handbollsmatcher eller träningar. 

6. Förälder får med måtta under ordnade förhållanden, t.ex. i samband med måltid, inta 

alkoholdryck under läger eller cupturneringar (men alltså ej vid match eller träning). 

7. Vid tränar- eller ledarutbildningar inom YIF skall alkohol- och drogfrågorna tas upp både ur 

social och hälsoaspekt, med attityder och värderingar. 

8. Om bruk av alkohol och andra droger uppdagas skall YIF HF:s ungdoms- eller andra ledare 

påtala detta och informera om att YIF HF:s policy ej accepterar detta samt se till att kontakt 

tages med föräldrarna (om det rör sig om ungdomsspelare). Vid upprepning får YIF HF:s 

ledning ta ställning till ytterligare åtgärder såsom enskilda samtal, stödåtgärder, kontakt 

sociala myndigheter och avstängning. 

9. YIF tillåter ej att våra ungdomar (under 18 år) använder tobak (i anslutning till träning, match 

eller annan föreningsverksamhet). 

10. Barn- & ungdomsledare skall under föreningsaktiviteter avstå från att använda tobak. 

11. Om man som spelare, ledare eller annan funktionär representerar YIF Handboll i matcher 

såväl hemma som borta, gäller förbud att inta alkoholdrycker före match. Efter match är det 

tillåtet för icke-ungdomsspelare att dricka öl eller vin i samband med gemensam middag eller 

hemresa enligt överenskommelse med huvudtränaren. 

12. I arrangemang där YIF HF representeras av spelare, ledare eller funktionärer accepteras att 

det serveras öl eller vin efter överenskommelse med ordföranden eller den som styrelsen 

delegerat beslutsrätt till. 

13. Vid arrangemang för sponsorer accepteras att också spelare och ledare blir serverade öl eller 

vin. Skulle arrangemanget vara i anslutning till match serveras ingen alkohol till spelare och 

ledare. 

 

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens och för att få tyngd och hållbarhet i denna 

YIF-policy skall den lyftas fram vid årsmöten, gemensamma träffar, informationsmöten samt för 

sponsorer och Ystad Kommun, förutom att den skall finnas tillgänglig på hemsida www.yif.se och i 

vår verksamhetsplan. 
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