Alkohol-, narkotika- och tobakspolicy
1. Allmänt
Sveriges Schackförbund (SSF) är en organisation som genom sin verksamhet vill främja en positiv
utveckling i samhället. SSF tar därför ställning mot sådant som är nedbrytande, framförallt när det
kommer till ungdomar. För mer info se SSF:s värdegrund. Det är upp till respektive distrikts- och
klubbstyrelse att se till att deras medlemmar känner till konsekvenserna av alkohol, narkotika och
tobak på individ- och samhällsnivå.
2. Alkohol
Alkohol ska inte förekomma bland ledare, spelare och/eller publik i samband med aktiviteter
kopplade till SSF. Det innefattar även bakfylla. I de fall som det uppkommer att ledare, spelare
och/eller publik brukar alkohol eller är bakfulla i samband med aktiviteter kopplade till SSF ska ett
samtal hållas av ansvarig där det är tydligt att hen har brutit mot policyn och hjälp/stöd ska
erbjudas.
I de fall misstänkt alkoholproblem misstänks ska först individen samtalas med. Om inte förbättring
sker så bör ansvarig underrättas om problemet.
Om en individ vid upprepade tillfällen är alkoholpåverkad av en allvarlig grad skrivs en varning och
kan leda till att man stängs av från sina tränings- och/eller ledaruppdrag. Man kan även bli utesluten
ur sin förening. Det är inte tillåtet att konsumera alkohol eller vara berusad under tävling. Det leder
alltid till diskvalifikation. För mer tävlingsregler se Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser.
Spelare i SSF-tävling har accepterat att medverka i kontroller vid misstanke om alkoholpåverkan.
Det är evenemangsansvarigs, eller motsvarandes, uppgift att avvisa alkoholpåverkade personer.
3. Narkotika
Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget. Det råder nolltolerans mot narkotika. Kännedom om
narkotika i något SSF-sammanhang bör anmälas till polismyndigheten och/eller social myndighet.
4. Tobak
Tobak är en allvarlig hälsofara. Förenings- och förbundsverksamhet ska ske i rökfria lokaler. Vi vill ha
rökfria lokaler både inomhus och utomhus. Ledare och aktiva i barn och ungdomsverksamhet är
förebilder och deras förhållningssätt har betydelse för insikts om tobaksbrukets skadliga effekter på
kroppen och för hälsan.
Ledare, spelare och publik, ska vara medvetna om sina roller som förebilder, och konsekvenserna av
tobak på individ- och samhällsnivå.
Förekommer rökzoner utomhus, ska de vara klart avgränsade från de rökfria zonerna. Enligt
lagrekommendation ska rökzon finnas minst 15 meter från entrén.
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