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Svenska Bilsportförbundet (i denna policy kallat SBF) har till ändamål att befrämja och
administrera bilsporten i Sverige samt att företräda bilsporten internationellt. Bilsporten
består av både bredd- och elitverksamhet. Målet för breddelen är att skapa en bred
bilsportverksamhet där alla kan vara med. Elitverksamheten har som mål att få fram svenska
världsmästare och internationella mästare. Bilsporten skall ge deltagarna en värdefull
fritidssysselsättning, utbilda funktionärer och aktiva, verka för höjande av trafikkulturen samt
stimulera den fordonstekniska utvecklingen.
Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill slår fast att svensk idrott genom sin
verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det
som är dåligt och nedbrytande.
Tidig alkoholdebut ökar risken för missbruk senare i livet. Undersökningar visar att ungdomar
som idrottar i förening dricker mindre alkohol än ungdomar i allmänhet. Ledares
förhållningssätt, och att ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna, har
betydelse för att främja en alkoholfri uppväxt. Undersökningar visar att alkohol kan försämra
prestationsförmågan upp till cirka tre dygn efter alkoholintag.
För att skapa förutsättningar för utövare, funktionärer, ledare, förtroendevalda och anställda
att vara goda förebilder, och aktivt kunna arbeta för ovanstående, har denna policy skapats.
Denna policy ska vara ett levande dokument, med vägledande riktlinjer som ger stöd i arbetet
mot en alkoholfri idrott.
Med policyn vill vi också visa vårt samhällsansvar och visa medlemmar, föräldrar, myndigheter,
sponsorer, partners och övriga delar av samhället vart vi står i dessa frågor.
Vår utgångspunkt är att vi ska kunna erbjuda en trygg bilsportverksamhet ur alkoholsynpunkt.
Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i bilsportens verksamhet på alla
nivåer. Detta ställer krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste
vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.
Vi vill inom SBF bedriva vår idrott så att den utvecklar hållbara individer – både fysiskt,
psykiskt, socialt och kulturellt.
Definitioner
I denna policyn behandlas frågor som rör alkohol1. SBF:s antidopingprogram hanteras i ett
separat dokument och ingår därför inte i denna policy.
Med ledare, i nedanstående text, menas även funktionärer, förtroendevalda och anställda
inom SBF.
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Alkoholdrycker = spritdrycker, vin och öl som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. (RF:s policy
om alkohol, narkotika, doping och tobak.)

Vi rekommenderar bilsportens SDF, föreningar och team att följa av SBF antagen policy.
Detta innebär…
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Att nolltolerans beträffande alkohol gäller i samband med all tävlings- och
träningsverksamhet i SBF:s regi, för både utövare och ledare.
Att alkohol inte ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och
ungdomsverksamhet.
Att alkohol inte ska förekomma i samband med någon typ av landslagssamling eller
lägerverksamhet.
Att ledare inom SBF ska vara medvetna om sin roll som förebilder, om alkoholens
långvariga effekt, och om att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på
samhället i övrig.
Att ledare och aktiva inom SBF ska vara medvetna om att ju högre alkoholintag, desto mer
försämrar det nyttan av träning, försämrar prestationsförmåga och ökar skaderisk 2-3
dagar även efter det att alkoholen lämnat kroppen.
Att ledare och tränare ska vara uppmärksamma på att det finns barn och ungdomar som
har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva
speciellt stöd.
Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för
att förhindra medhavda alkoholdrycker.
Att inom svensk bilsport bör det inte förekomma någon marknadsföring/sponsring av
alkoholdrycker (d.v.s. drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol)
Att om det förekommer marknadsföring/sponsring av varumärke och så kallade
lättdrycker (dvs drycker som innehåller mindre än 2,25 volymprocent alkohol vilka kan
förväxlas med alkoholdrycker, exempelvis lättöl och alkoholfri öl) ska den inte riktas till
barn- och ungdomsverksamhet.
Att SBF i samverkan med SISU Idrottsutbildarna tar upp alkoholfrågorna i utbildningar.

Kommunikation av policyn
• Sker under förbundsmöte, styrelsemöten, konferenser, utbildningar, via SBF:s officiella
digitala kanaler.
Kompetenshöjande åtgärder
• För att höja kompetensen inom området skall SBF vara representerat när aktiviteter
och utbildning erbjuds från RF och olika myndigheter.
• SBF ansvarar för att uppdaterad och adekvat information finns tillgänglig på SBF:s
officiella digitala kanaler.
• SBF ansvarar för att ledare på uppdrag av SBF är uppdaterade med senaste
informationen.

Konsekvenser vid brott mot policyn
• Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att besluta om avstängning från
förbundsuppdrag om en ledare inom SBF bryter mot denna policy.

