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Policy gällande alkohol och droger  

INLEDNING 

Aktivt hundliv är ett av Svenska Brukshundklubbens ledord, och vi ska erbjuda alla 

deltagare i våra verksamheter en drogfri miljö. Medlemmar, förtroendevalda och 

funktionärer ska verka som goda förebilder.  

SYFTE 

Syftet med denna policy är att skapa förutsättning för en säker och god miljö för såväl 

hundar som människor. Policyn gäller arrangemang anordnade av Svenska 

Brukshundklubben (nedan kallad Brukshundklubben), vid prov, tävlingar och kurser 

samt för medlem som representerar Brukshundklubben vid andra evenemang. Policyn 

gäller även vid arrangemang som inte nämns i denna policy. Uttrycket ”vid” ska inte 

tolkas som begränsat till den tid då bedömningen görs vid prov eller tävling utan 

gäller även under till exempel samling, iordningställande, avslutande, spårläggning 

och andra kringarrangemang.  

ALKOHOL OCH DROGER  

Starköl, vin eller sprit får inte förekomma vid prov, tävling, utställning, kurser eller 

träning. Alkoholhaltiga drycker kan i begränsad mängd och under kontrollerade 

former erbjudas vid representation, fester och endast i slutna sällskap. Personer som 

inte fyllt 18 år får, enligt lag inte förtära alkohol.  

Icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat och olagliga 

dopningsmedel får under inga omständigheter förekomma vid verksamhet arrangerad 

av Brukshundklubben eller till Svenska Brukshundklubben anslutna föreningar, eller 

vid tävlingar och prov som omfattas av Brukshundklubbens regelverk.  

En rökfri miljö ska generellt erbjudas vid alla typer av arrangemang. Rökning ska ske 

vid sådan plats och tid att övriga deltagare inte påverkas.   

 



VÅR INSTÄLLNING TILL MISSBRUK OCH BEROENDE 

Vårt förhållningssätt är att hjälpa genom stöd och att ställa krav. Alla medlemmar 

har ett ansvar att verka för en god och säker miljö där alkohol och andra droger inte 

förekommer.  

Det är den enskildes ansvar att vara nykter och drogfri vid Brukshundklubbens 

aktiviteter. Kontakterna med den enskilde, vid misstanke eller vid konstaterande av 

exempelvis olämpligt uppträdande, ska kännetecknas av respekt för medlemmen och 

med ett gott omdöme.  

Att tolerera och acceptera intag av alkoholhaltiga drycker eller andra narkotiska 

preparat (inte i medicinsk användning) vid Brukshundklubbens aktiviteter står i 

motsattsförhållande till föreningens värderingar.  

Det är inte förenligt med organisationens ändamål att uppträda påverkad i samband 

med Brukshundklubbens aktiviteter. Om det uppkommer en situation där en person 

uppträder påverkad/störande ska personen skyndsamt avvisas från föreningens 

område. 

 


