

Enskilt samtal och kontakt med förälder. Vid upprepade tillfällen och
vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och sociala
myndigheter.

Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en
förebild för sina ungdomar.

Förhållningssätt till våra sponsringsavtal och
till dopning, tobak och alkohol

Eskilstuna Cykelklubb

Följande regler gäller:




Man får inte dricka alkohol under resor, läger och tävlingar när man har
ansvar för sina ungdomar.
Man dricker inte alkohol på fester där ungdomar är med.
Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävlingar eller annat
möte.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare skulle bryta mot våra
regler eller uppvisa andra symptom på problem tar vi upp detta i
förtroendesamtal för vidare åtgärder.

Ytterligare information om doping:
http://iof1.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=2761
http://www.rf.se/templates/Pages/NewsListLong.aspx?id=145

Kontaktuppgifter: Finns på www.eskilstunack.se
Mejl till klubben: eskilstunack@scf.se

Sponsorer av tävlingskläder för perioden 2010 – 2012
AB Karl Hedin
Svensk Fastighetsförmedling
Cykelcenter
NCC
YIT
TV-J Teknik

Bygg- och trävaruhandel
Fastighetsmäklare
Cykelhandlare
Byggentreprenör
El- och VVS-entreprenör
Antenner, kabel-tv och ljudanläggningar

Branschexklusivitet
Våra sponsorer:

”Föreningen förbinder sig att under avtalstiden inte teckna sponsoravtal
med andra företag verksamma inom branschen.”
Vi ska respektera våra kontrakterade sponsorer och inte engagera andra
sponsorer som verkar i samma bransch. Är du osäker på vad som gäller
eller har frågor, kontakta då alltid styrelsen.

Utgåva 2010-01

Föreningens åtaganden
”Föreningens cyklister ska då de representerar Eskilstuna CK på
cykeltävlingar och motionslopp på cykel bära klubbens kortärmade
tävlingströja. Undantag från detta medges då vädret kräver annan klädsel.
Varje åkare bedömer det själv.”
Cyklar vi för Eskilstuna Cykelklubb i tävling- eller motionslopp är vi skyldiga
att bära tävlingströjan som yttersta plagg. Enda undantag från detta är
vädret, dvs. kyla, regn etc.
Nummerlapp ska om möjligt placeras så att den inte döljer någon reklam
på tävlingströjan. Den kan exempelvis placeras på ryggfickorna.
Tävlingströja eller jämförbara överdragskläder ska alltid bäras vid
prisutdelning och vid fotografering inför eller efter tävling, dvs. vi ska vara
noga med att visa att vi tillhör Eskilstuna Cykelklubb och ge våra sponsorer
valuta för sitt stöd till oss.
När vi representerar Eskilstuna Cykelklubb ska vi alltid uppträda sportsligt
korrekt.
Vill du göra reklam för egna sponsorer på tävlingsdräkten? Det går säkert
bra men kontakta alltid styrelsen först.

Dopning
”Föreningen åtar sig att med kraft motverka eventuell användning av
otillåtna prestationshöjande preparat bland Föreningens eller berörda
aktiva. Om någon representant för Föreningen i samband med
idrottsutövning påvisas ha använt sådana preparat, har Företaget rätt att
med omedelbar verkan häva avtalet. Föreningen är därvid skyldig att
ersätta Företagets skada.”
All hantering av narkotika är olaglig. Inom idrotten är all form av doping
förbjuden och vissa dopingpreparat är dessutom olagliga att hantera och

använda. Eskilstuna Cykelklubb tar med kraft avstånd från alla former av
dopning.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra medlemmar, aktiva cyklister
eller ledare, använt eller på annat sätt varit i kontakt med narkotika eller
dopingpreparat gör vi på följande vis.


Ungdomar: Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med
sociala myndigheter.



Vuxna: Enskilt samtal och kontakt med polis

Ansvaret för att följa föreningens policy för doping är gemensamt,
ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. Det yttersta ansvaret ligger på
styrelsen dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid
behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.
Styrelsen skall alltid vid behov söka råd/hjälp utanför föreningen via
socialtjänst, polis eller via annan expertis.

Tobak och Alkohol
Som förening har vi ett stort ansvar i att stödja och utveckla våra barn och
ungdomar. Vi ska se till att de utvecklas inom sin idrott men även blir
självständiga, trygga och får ett hälsomedvetet förhållningssätt till både
kost och motion. Som vuxna i föreningen har vi ett särskilt ansvar att
föregå med gott exempel.
Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak. Om vi skulle upptäcka
tobaksbruk gör vi på följande vis.


Enskilt samtal och kontakt med förälder.

Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att
någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt.

