
SORKs DROGPOLICY 

 

Inledning  

Sollentuna Ridklubb arbetar för att alla medlemmar ska kunna utöva och  

utvecklas inom ridsporten i gemenskap och glädje i en trygg och öppen miljö. 

Ett led i det arbetet är denna drogpolicy som ska fungera stöd och riktlinjer till 

klubben medlemmar och personal. Sollentuna ridklubb ska vara alkohol och 

drogfri med hälsa, miljö, trygghet och säkerhet i fokus. All påverkan av alkohol 

och läkemedel som ej föreskrivits i medicinskt syfte är förbjuden på Sollentuna 

ridcenter och i samband med aktiviteter i Sollentuna ridklubbs regi.  

 

Målsättning  

 

Tobak  

Sollentuna Ridklubb uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak. Om vi 

skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år använt tobak 

ska ett enskilt samtal med ungdomarna hållas och vid upprepade tillfällen ska 

föräldrarna kontaktas.  

 

Som ridskolelärare eller ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på 

sitt ansvar och att man är en förebild för barn och ungdomar. Under klubbens 

aktiviteter bör man därför vara restriktiv med att använda tobak i alla former. 

Inom ridskoleområdet får rökning enbart förekomma på anvisad plats.  

 

Alkohol  

Sollentuna Ridklubb tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. 

Om vi skulle upptäcka att någon/några ungdomar druckit alkohol ska enskilt 

samtal med ungdomarna hållas och föräldrarna ska kontaktas.  

 

När det gäller användning av alkohol för vuxna över 18 år har Sollentuna  

Ridklubb följande regler:  

• Man får inte dricka alkohol under resor, läger eller andra aktiviteter i  

föreningens regi där man ansvarar för barn och ungdomar.  

• Man får inte komma berusad till stallet, ridpass, tävling eller annat möte.  

• Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.  

• Under fester i föreningens regi bör förekomsten av alkohol vara mycket  

restriktiv och enbart utgöras av vin eller öl. Starksprit är inte tillåtet. 

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos styrelsemedlemmar eller andra med  

aktiv roll eller uppdrag för föreningen ska enskilt samtal hållas med den  

berörda personen och vid upprepade tillfällen av berusning stängs personen av 

från uppdraget.  
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Narkotika och Dopningspreparat  

All hantering och bruk av narkotika för förbjuden enligt svensk lag och all  

dopning är förbjuden enligt idrottens regler. Om vi skulle upptäcka  

narkotika/dopningsmissbruk hos någon av våra medlemmar ska enskilt samtal 

med medlemmen hållas och gäller missbruket ungdom så ska även föräldrar 

kontaktas. Vid missbruk av narkotika och/eller dopningspreparat kommer även 

polis och sociala myndigheter kontaktas.  

Utifrån dessa samtal bestäms vilka eventuella konsekvenser som skall vidtas 

för den berörda medlemmen.  

 

Droger och ridning  

Vid misstanke om berusning hos medlem som skall genomföra ridpass  

kontaktas omedelbart ridlärare alternativt ridskolechef. Vid upprepade tillfällen 

då medlem varit berusad i samband med ridpass äger styrelsen rätt att  

utesluta medlemmen ur föreningen.  

 

Ridlärare och hästar  

Om en anställd kommer påverkad till sin tjänst, får denne omedelbart lämna 

arbetsplatsen och skickas hem på betryggande sätt. Löneavdrag kommer att 

ske. Händelsen rapporteras till styrelsen. Ridskolechefen ska genomföra upp-

följande samtal när medarbetaren kommer tillbaka och erbjuda stöd och hjälp. 

För medarbetaren i fråga gäller fortsatt ordinarie tjänstgöring.  

 

Ytterst kan alkohol- eller annat missbruk leda till uppsägning av personliga 

skäl. Uppsägning av personliga skäl kan vara olovlig frånvaro, misskötsel,  

illojalitet eller brottslig handling.  

 

Vid misstanke om dopning av hästar kontaktas ridskolechef och Svenska 

ridsportförbundet.  

 

Ansvar och befogenheter  

För denna policys ansvarar ytterst styrelsen. För ridskolans personal ansvarar 

ridskolechefen, inklusive uppföljning och rehabiliteringsinsatser.  

 

Det är också viktigt att vuxna medlemmar, i en miljö där olika åldrar blandas 

och umgås, utgör goda förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ha alla 

medlemmar ett gemensamt ansvar att reagera vid misstanke om missbruk i 

strid med denna policy. 


