
DAGSTORPSORTENS RYTTARFÖRENING 

AntiDANT POLICY 

anti doping, alkohol, narkotika och tobak 

 

Dagstorps RF är en ryttarförening vars verksamhet skall tillgodose medlemmarnas intresse för ridsporten. 

Klubben skall stimulera juniorer och vuxna till förkovran inom ridsporten, i gott kamratskap samtidigt som de 

ska fostras till ett korrekt och hänsynsfullt uppträdande i häst- och rid- sammanhang. 

En del i detta är att ha en väl förankrad alkohol- och drogpolicy som ett stöd och hjälpmedel för att kunna 

skapa en drogfri miljö i föreningens verksamhet. 

Doping 

Allt bruk och hantering av dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förenings verksamhet 

misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopingpreparat agerar vi på 

följande sätt: 

- Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt vid omyndig ålder 

- Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp 

- Kontakt med sociala myndigheter och polis 

Ansvaret för att dessa regler följs är föreningens styrelse. Ledare och tränare har ansvar för att eventuellt bruk 

och hantering av dopingpreparat, uppmärksammas på så tidigt stadium som möjligt samt att rapportera till 

styrelsen. 

Alkohol 

Föreningens ungdomar ska helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till föreningens 

verksamhet och aktiviteter. Regelbrott mot detta medför: 

- Enskilt samtal med berörd medlem och föräldrakontakt 

- Kontakt med sociala myndigheter och polis 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. 

Narkotika 

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förenings verksamhet 

misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika agerar vi på följande 

sätt: 

- Enskilt samtal med berörd medlem och föräldrakontakt 

- Kontakt med sociala myndigheter och polis 

Ansvaret för att dessa regler följs är föreningens styrelse. Ledare och tränare har ansvar att eventuellt bruk och 

hantering av narkotika, uppmärksammas på så tidigt stadium som möjligt samt att rapportera till styrelsen. 

 

 



Tobak 

Åldersgräns för rökning och tobakssnusning är enligt svensk lag 18 år.  

Om vi upptäcker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt: 

- Ledar- eller tränarsamtal med berörd person 

- Kontakt med föräldrar om den aktive är under 18 år 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomars, ledarnas och föräldrarnas. 

Sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 

Inom vår idrott 

- Har alla rätt att vara med, uppleva glädje och gemenskap, ingen ska behöva känna sig kränkt, 

trakasserad och/eller diskriminerad 

- Accepteras ingen form av diskriminering pga sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet 

- Syftet med denna policy är att motverka och förebygga diskriminering och trakasserier på grund av 

sexuell läggning och könsuttryck/könsidentitet. 

Jämställdhet och jämlikhet 

I vår förening 

- Får alla som vill vara med 

- Har flickor och pojkar, kvinnor och män lika förutsättningar att delta i verksamheten 

- Är jämställdhetsperspektivet införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyrar alla 

verksamhetsområden 

- Har alla, oavsett kön, lika stor möjlighet till inflytande i beslut och rådgivande organ 

- Har alla, oavsett kön, lika stora möjligheter att medverka i föreningens aktiviteter 

- Värderas flickors och pojkars idrottsutövning lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt 

Förebilder  

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man ska utgöra en god förebild för 

föreningens barn och ungdomar. 

Det visar vi genom att: 

- Helt avstå från all befattning med narkotika eller andra narkotikaklassade preparat 

- Behandla alla väl  oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning. 

Befattningen med sådana preparat utgör brott enligt svensk lag. 

- Ledare och vuxna ska helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till verksamhet 

som innebär ansvar för föreningens barn och ungdomar.  

- Ej komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat föreningsmöte. 

- Ej förtära alkohol, narkotika eller uppträda berusad i föreningens kläder 

- Ledare är skyldiga att medverka och ta del av den utbildning och information i alkohol- och drogfrågor 

som föreningen initierar. 

Om någon av våra ledare eller annan vuxen inte följer föreskrifterna i denna policy agerar vi på följande sätt: 

- Ledare- eller styrelsesamtal med den berörda/e 



- Upprepade regelbrottstillfällen med avstängning från uppdrag 

Ansvaret för att dessa regler följs är ledare, föräldrar och föreningens styrelse. 

Drogpolicyn har antagits av styrelsen i Dagstorportens Ryttarförening och finns tillgänglig på klubbens 

hemsida och på anslagstavlan i förenings ridhus. 

Drogpolicyn har antagits av Dagstorpsortens RF styrelsen den  2013-04-22. 

Drogpolicyn delas ut till juniorerna vid träning. 

 

 

 


