Om rygning og alkohol i HØJ Håndbold
Om rygning:
I HØJ Håndbold har vi en holdning til rygning. Vi mener, at en af primæropgaverne i
det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på den bedst mulige
måde.
Derfor ønsker vi, at det skal være muligt at opholde sig i et røgfrit miljø. Vi
respekterer de forskrifter og generelle lovgivning, der er gældende for de haller og
træningsfaciliteter vi benytter. Med andre ord respekterer vi naturligvis de rygeforbud,
der måtte være gældende.
Vi vil gerne opfordre til at du aldrig - hverken inde eller ude - ryger, når du er
sammen med dit børne-/ungdomshold og at du som leder/forældre søger væk fra
børn og unge, når du har behov for at ryge.
I forbindelse med stævner og udflugter, er rygning for ungdomsspillere under 18 år
ikke tilladt.
Om alkohol:
Ledere, hjælpere & trænere må ikke, når de repræsenterer klubben, på noget
tidspunkt have nydt spiritus i et omfang der gør, at der kan rejses tvivl om, at de kan
varetage lederhvervet på en sober, sikker og forsvarlig måde.
Ligeledes bør spillere over 18 år til enhver tid repræsentere HØJ på en sober og
anstændig måde.
Eventuel indtagelse af øl eller spiritus, skal foregå med særlig hensyn til
ungdomsspillerne og i dertil indrettede og afgrænsede lokaler. Således kan
Cafeteria/Restaurant benyttes efter en kamp eller efter dagens stævne program, samt
i Lederlokaler eller lignende. Dette gælder også for spillere over 18 år.
Ved stævner og udflugter må HØJ’s ledere ikke nyde øl eller spiritus under transport
til- eller fra kampe/cupper, eller andre ture, når man udfører hvervet som sådanne.
I forbindelse med stævner og udflugter gælder der for alle spillere under 18 år et
forbud mod indtagelse af enhver form for alkohol eller andre rusmidler.
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