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Policy kring alkohol, narkotika, doping och tobak 

(ANDT-policy) 
Fastställd av förbundsstyrelsen 2017-12-01 

Svenska Baseboll och softbollförbundet ansluter sig till det policydokument som RF har tagit 
fram kring alkohol, narkotika, doping och tobak inom idrotten (länkar till policydokumenten 
nedan) Policyn inriktar sig på att ge vägledning i frågor gällande alkohol, narkotika, doping och 
tobak, och att aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. 

Förutom RF:s policy skall nedanstående särskilt beaktas gällande för Svenska Baseboll och 
Softbollförbundet 

• Förbundet rekommenderar samtliga föreningar att ta del av RF:s policy och förankra 
dessa frågor i sin förening framförallt med sina ledare och coacher. 
 

• Förbundet rekommenderar att inga alkoholdrycker eller bruk av dessa ska förekomma 
bland vare sig funktionärer, ledare eller aktiva i samband med barn- och 
ungdomsverksamhet, t ex under träningsläger och matcher/cuper eller resor till och från 
dessa. 
 

• Förbundet rekommenderar att arrangör i samband med idrottsevenemang undvika 
försäljning av alkoholdrycker till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i 
samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangör ett särskilt stort 
ansvar för att ordningskravet beaktas. I detta gäller också att försäljare av 
alkoholdrycker vid dessa evenemang har tydliga riktlinjer för hur försäljningen ska gå 
till, detta i avseende att förhindra överkonsumtion och att det kommer minderåriga till 
del. 
 

• Medlemsförening, distrikt och förbund ska i sponsorsammanhang avstå från sådana 
åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion. 
 

• Allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller 
förhållandet till alkohol. Det innebär att medlemsföreningar, distrikt, förbundet eller 
enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de 
representerar hela idrotten och uppträder därefter. 
 

• Ledare och tränare bör vara uppmärksamma på att många barn och ungdomar har 
föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva 
speciellt stöd. 
 

• Förbundet har som krav att alla medlemsföreningar ska vaccinera sig mot doping. 
 
Länk till RF:s ANDT policy 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policie
s/andt-policy_2014.pdf?w=900&h=900  
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