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                      DROGPOLICY – med tillhörande handlingsplan 
 

Klargörande 
 

I denna policy definieras droger som följande 

 Tobak  

 Alkohol  

 Narkotika 

 Dopingpreparat 

 

Ale-Jennylunds Ridklubb bedriver ridskoleverksamhet samt tävlingsverksamhet. Tack vare 

vår ridskoleverksamhet har vi 6 dagar i veckan fullt med barn och ungdomar på vår 

klubbanläggning. För att erbjuda dessa barn och ungdomar en trygg fritidsmiljö har vi nu 

sammanställt vissa riktlinjer för klubbens medlemmar genom denna drogpolicy. 

 

Syftet med klubbens drogförebyggande arbete är att aktivt arbeta mot användandet av droger 

samt att föreningens vuxna medlemmar agerar som goda förebilder för barn och ungdomar.  

 

 

TOBAK 

 

Mål 

Att behålla vår anläggning rökfri, vid all vår verksamhet (även tränings- och 

tävlingsverksamhet). 

 

Genomförande 

Klubben är sedan några år tillbaka en Rökfri ridanläggning. 

Vi vill försäkra oss att fortsatt vara detta genom aktivt arbete genom US och med hjälp av 

SISU.  

Medlemmarna informerats om rökfriheten och en särskild rökruta upprättas i skymundan så 

att våra unga aktiva ej berörs. 

Utbildning för Ungdomssektionen genomförs med SISU – Idrottsutbildarna. Utbildningen 

skall anordnas 1 gång/år tillsammans med Ungdomssektionen. 

 

Ansvarig 

Ansvariga ledare för verksamheten på klubben. 

 

Konsekvens av att bryta mot målet 

Vuxen som bryter policyn får en tillsägelse samt informeras om varför föreningen upprättat 

policyn och vad konsekvenserna kan bli av personens handlande. Barn eller ungdom som 

ertappats med att bryta mot målet talar ledare eller annan vuxen med, samt informerar om 

konsekvensen av personens handlande samt varför regeln upprättats. Föräldrar till dessa 

minderåriga som ertappas med att bryta mot målet informeras om vad som hänt. 
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ALKOHOL 

 

Mål 

All tränings- och tävlingsverksamhet är alkoholfri. 

Vid arrangemang, fester och banketter som anordnas av föreningen skall restriktivitet med 

alkohol gälla. 

 

Genomförande 

Ledare och medlemmar informeras om föreningens policy och varför den upprättats samt 

konsekvenserna av att bryta mot målet. 

Utbildning om alkoholens konsekvenser görs i samarbete med SISU – Idrottsutbildarna och 

kommer 1 gång/år att genomföras med föreningens ungdomssektion. 

 

Ansvarig 

Ansvariga ledare för föreningens verksamhet. 

 

Konsekvenser av att bryta mot målet 

Om barn eller ungdom bryter mot målet informeras denne om varför regeln finns och vad den 

fysiska konsekvensen blir för kroppen när man använder alkohol. Föräldrarna underrättas om 

vad som inträffat och vad föreningen har för regler. Om en vuxen medlem bryter mot policyn 

underrättas denne av ordförande eller styrelseledamot om vikten av att vara en god förebild 

för klubbens barn/ungdomar och därtill även att upprepad överträdelse av föreningens regler 

medför uteslutning.  

 

 

NARKOTIKA 

 

Mål 

All verksamhet i föreningen är fri från narkotika, inga avvikelser från denna regel accepteras. 

 

Genomförande 

Ledare och medlemmar informeras om regeln och varför den upprättats samt konsekvenserna 

av att bryta mot målet. 

Utbildning om narkotikans konsekvenser görs i samarbete med SISU – Idrottsutbildarna och 

kommer 1 gång/år att genomföras med föreningens ungdomssektion. 

 

Ansvarig 

Ansvariga ledare för föreningens verksamhet. 

 

Konsekvenser av att bryta mot målet 

Barn eller Ungdom som ertappas med användande av droger informeras om varför föreningen 

har en regel mot detta och vad konsekvensen blir av att bryta mot den samma. Föräldrarna och 

sociala myndigheter underrättas. Vid upprepad överträdelse av regeln utesluts personen ur 

föreningen. Om vuxen medlem bryter mot målet sker omedelbar uteslutning. 
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DOPNING 

 

Mål 

All föreningens verksamhet omfattas av de dopningsregler som finns fastställda av 

Riksidrottsförbundet, vilket innebär att inga preparat som finns upptagna på 

Riksidrottsförbundets samt Ridsportförbundets lista över förbjudna preparat är tillåtna för 

någon medlem i föreningen. (Detta gäller såväl människor som hästar.) 

 

Genomförande 

Ledare och medlemmar informeras om föreningens policy och varför den upprättats samt 

konsekvenserna av att bryta mot målet. 

Utbildning om dopningens konsekvenser görs i samarbete med SISU – Idrottsutbildarna och 

kommer 1 gång/år att genomföras med föreningens ungdomssektion. 

 

Ansvarig 

Medlemmar, styrelse och anställda. 

 

Konsekvenser av att bryta mot målet 

Om en medlem i föreningen ertappas med dopning, gäller det regelverk som fastställts av 

Riksidrottsförbundet. Om barn/ungdom ertappas kontaktas även föräldrar och sociala 

myndigheter. 

 

 

UPPFÖLJNING 

 

Handlingsplanen genomgår årligen en utvärdering.  

Policyn finns tillgänglig på föreningens hemsida. 

Alla ledare inom föreningen tilldelas ett exemplar av policyn. 

Uppföljning och utvärdering av studiecirkeln med Ungdomssektionen görs årligen av 

styrelsens ungdomskontakt. En sammanfattning av det drogförebyggande arbetet i föreningen 

under året redovisas i verksamhetsberättelsen. 

 

Denna policy har antagits av styrelsen vid sammanträde 2016-04-07 


