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I lighed med andre foreninger/forbund under DIF / Team Danmark har BAK fået pålagt af generalforsamlingen 2006, at der skal opstilles en holdningspolitik vedrørende indtagelse af alkohol og
euforiserende stoffer. Som udgangspunkt er det jo såre simpelt, da det er en klar forventning til alle,
at man opfører sig ORDENTLIGT; men erfaringerne viser, at det er nødvendigt at uddybe BAK's
forventninger på de to områder. Endvidere ønsker BAK at gøre vores forventninger tydeligere for at
motivere de aktive til at tage ansvar for egen udvikling og agere positive rollemodeller for kommende og unge atletik-udøvere.

Regler om indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer.
•

Ved deltagelse i BAK-aktiviteter ( f.eks. stævner, træning og samlinger) er det uacceptabelt,
hvis der konstateres indtagelse af alkohol af unge under 18 år. Dette er gældende fra start til slut
af den pågældende aktivitet.

•

Det er tilsvarende uacceptabelt, hvis der konstateres beruselse hos øvrige deltagere over 18 år.
Dette gælder både aktive, trænere og ledere. (Det er altså tilladt for denne aldersgruppe at nyde
f.eks. en øl eller et glas vin i.f.m. aftensmad og evt. restaurant- eller cafébesøg.)

•

Euforiserende stoffer er totalt forbudt på alle ture i BAK-sammenhæng og funktioner. Dog er
det tilladt at benytte forskellige stoffer i medicinsk sammenhæng efter aftale med øverste træner/leder.

•

Hvis en aktiv under 18 år overtræder ovenstående, kontaktes vedkommendes forældre. Overtrædelsen vil endvidere indgå i bestyrelsen samlede vurdering. .

•

Hvis en aktiv over 18 år overtræder ovenstående, vil man i forhold til fremtidige BAK-aktiviteter det kommende år miste sin mulighed for økonomisk tilskud fra BAK og diverse fonde
(Team Ballerup m.m.). Overtrædelsen vil endvidere indgå i bestyrelsens samlede vurdering i
henhold til vedtægterne.

•

Hvis man som træner eller leder overtræder ovenstående, så vil ens fremtidige tilknytning til
lignende aktiviteter blive taget op til vurdering af BAK’s Bestyrelse.

•

Hvis man som aktiv for BAK overtræder ovenstående regler, vil man som udgangspunkt i det
kommende år ikke blive udtaget til BAK aktiviteter.

Ballerup den 19-06-2006
Bestyrelsen.

