Varde HK's ruspolitik
(Rusmidler: dækker både de lovlige (tobak og alkohol) samt alle de illegale)
I Varde Håndboldklub / VHK tager vi generelt afstand fra misbrug af alle former for rusmidler. På den
anden side er det vigtigt at vi, som frivillig forening, erkender problemer med rusmidler, hvis de opstår –
og skaber rum for at vi kan tale om det.
Vi vil i VHK sende tydelige signaler til alle medlemmer, deres forældre og til vores frivillige ledere og
trænere. I denne rusmiddelpolitik har vi opstillet nogle punkter, der gør at vi kan være entydige i vores
håndtering af eventuelle problemer med rusmidler i klubben. Det er vigtigt at alle i klubben er bevidste om
vores muligheder og begrænsninger, i forhold til problemer der involverer rusmidler. Derfor er det vigtigt
at alle i klubben kender indholdet af rusmiddelpolitikken.

Med de følgende punkter, er det klubbens mål at:
- Klubben overfor medlemmer, ledere og medlemmers forældre signalerer, at vi tager et positivt
medansvar
- At klubben viser en tydelig modstand mod enhver form for misbrug af alle slags rusmidler
- At alle voksne , der – på den ene eller anden måde – er tilknyttet foreningens aktiviteter, er bevidste om,
at de er rollemodeller for især klubbens unge medlemmer

I Varde Håndboldklub gælder følgende regler, når det drejer sig om rusmidler:
- Klubben skal være et trygt sted at være. Derfor må klubbens medlemmer som udgangspunkt ikke drikke
nogen former for alkohol, når de i VHK´s regi er til træning eller kamp, herunder transport til og fra
udekampe – medmindre der er indgået særlige aftaler med bestyrelsen
- Alkohol er ikke noget for børn – derfor er der ingen børn, der vil kunne få serveret alkohol i foreningens
regi.
- I forbindelse med foreningens arbejde, er det vigtigt at de voksne er bevidste om, at de er rollemodeller
for de børn og unge, der deltager. Derfor bør også rygning foregå med omtanke ( udenfor eller på særlige
rygearealer ).
- Personer der transporterer klubbens medlemmer til udekampe eller andre arrangementer må ikke nyde
alkohol i tidsrummet umiddelbart inden turen påbegyndes og indtil turen er afsluttet ved hjemkomst.
- De illegale rusmidler er selvfølgelig noget foreningen tager kraftigt afstand fra .

Retningslinier og konsekvenser ved overtrædelse af de
vedtagne regler:
Medlemmer under 18 år i Varde Håndboldklub.
Alkohol

Hvis en leder eller træner i VHK opdager, eller har mistanke om, at der er børn
eller unge i klubben, som har overtrådt de vedtagne regler, skal han/hun som det
første:
- Konfrontere vedkommende med at reglerne er blevet overtrådt
- Fortælle at der vil blive taget kontakt til forældrene i tilfælde af gentagelser
- Orientere et medlem af bestyrelsen – udpeget til formålet - om hændelsen

Hvis samme medlem derefter endnu engang overtræder reglerne:
- Orientere det udpegede medlem af bestyrelsen
- Kontakte medlemmets forældre og orientere om overtrædelsen (enten selv – eller det udpegede
medlem af bestyrelsen)
- Gøre både medlemmet og forældrene opmærksomme på, at der ikke gives flere advarsler, og at
eksklusion er den næste konsekvens .
De illegale stoffer

Hvis en leder eller træner i VHK opdager, eller har mistanke om, at der er børn
eller unge i klubben, som har overtrådt de vedtagne regler, skal han/hun:
- Konfrontere vedkommende med at reglerne er blevet overtrådt, og at der vil blive taget kontakt til
forældrene
- Orientere bestyrelsen, der derefter vil følge op på sagen – herunder kontakte medlemmets forældre –
ligesom den kommunale misbrugskonsulent vil blive kontaktet

