Ålands Fotbollförbunds alkoholpolitiska riktlinjer
• Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med
fotbollsverksamhet för barn och ungdomar
• Undvikande av försäljning av alkoholdrycker till allmänheten i samband med
fotbollsevenemang
• Uppmärksammande av gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol
• I sponsorsammanhang , undvikande av sådant som kan uppmuntra eller på annat sätt leda
till ökad alkoholkonsumtion
• Medvetenhet om att allmänheten och media ställer högre krav på oss än på gemene man
när det gäller förhållandet till alkohol
• Diskussion om alkoholfrågor i ledarutbildningen
• Upptecknande av lagvisa spelregler gällande alkoholfrågor. (obligatoriskt för lag upp till
15 år- önskvärt för äldre lag)
Ålands Fotbollförbunds tobakspolitiska riktlinjer
• Medvetenhet om tobaksrökningens skaderisker och om de begränsningar av rökning som
regleras i tobakslagen
• Arbetande till förmån för rökfria miljöer på anläggningar där fotboll bedrivs
• Uppmärksammande av gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak
• Arbetande för ökad medvetenhet om tobakens och snusets negativa inverkan på individ
och miljö och därmed arbetar för minskad konsumtion
• Upptecknande av lagvisa spelregler gällande tobaksfrågor. (obligatoriskt för lag upp till
15 år- önskvärt för äldre lag)

Ålands Fotbollförbund (ÅFF) förbinder sig att arbeta enligt ovannämnda riktlinjer. Samtidigt
förutsätter vi att alla våra medlemsföreningar och samfund, då de verkar under ÅFF (t.ex.
turneringar, kampanjer m.m.) följer riktlinjerna. ÅFFs riktlinjer gällande övriga rusmedel
och annat som kan jämställas med sådana följer samma anda som de nedtecknade
punkterna.
I fall av överträdelse behandlas fallen av ÅFFs styrelse eller därav utsett utskott, avdelning
eller tjänsteman. I huvudsak så att All Stars avdelningen behandlar fall gällande barn- och
ungdomsfotboll, medan disciplinutskottet handhar seniorärenden.
ÅFF uppmanar alla sina föreningar att utarbeta egna drogförebyggande program och
åtgärdssystem i enlighet med av Ålands idrottsförbund och All Starsprogrammet
utarbetade regler för en alkohol- och tobaksfri idrottsmiljö.
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