
Hagfors-Uddeholm Ridklubbs drogpolicy

Hagfors Uddeholms Ridklubb är en ideell förening som arbetar för gemenskap. kamratskap och social

fostran samband med vart idrottsutövande.
För oss är det viktigt att vara barn och ungdomar utvecklas positivt saväl fysiskt och psykiskt som

socialt och kulturellt i sin idrott och sitt kamratskap.
Hur vi som vuxna och ledare i föreningen agerar mot vara barn och ungdomar är viktigt i denna ut

veckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler och

värderingar fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna.

Policy mot Tobak
Hagfors Uddeholms Ridklubb är en rökfri förening där tobaksrökning endast far ske pa av föreningen

anvisad plats. Rökning är därför inte tillaten i eller i anslutning till stall, ridhus, kafeteria eller andra

byggnader som tillhör föreningen.

Vi tillåter inte att vara ungdomar röker under träning, tävling eller annan verksamhet som arran

geras/sanktioneras av Hagfors Uddeholm Ridklubb.

Om vi upptäcker att dessa regler ej atföljs skall personen ifråga uppmärksammas på dessa av ledare

eller av nagon ur styrelse.

Policy mot Alkohol
Inga alkoholhaltiga drycker ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva samband med

verksamhetsutövande för barn och ungdom. T ex under träning eller tävlingar eller resor till och från

dessa.

Vi accepterar inte att deltagare, föräldrar och ledare kommer påverkade till verksamhet arran

gerad/sanktionerad av Hagfors Uddeholms Ridklubb.

Om någon av vara ledare, föräldrar eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra

symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesam tal för vidare åtgärder.

Vid misstankar om lagbrott som rattonykterhet eller liknande vid klubbens anläggning skall en polis

anmälan göras och styrelsen skall underrättas.

Policy mot Narkotika och Dopningspreparat.
Allt bruk och även hantering av narkotika- och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag och

därmed helt oacceptabelt. Dessa preparat far inte i någon form förekomma i vår verksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon av vara ungdomar använt/varit i närheten av detta tas utöver enskilt

samtal kontakt med förälder och sociala myndigheter.
Om någon av våra ledare eller aktiva ertappas med detta tas efter enskilt samtal kontakt med polis-

myndighet.

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för föreningens medlemmar. Det yttersta

ansvaret ligger pa styrelsen dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid behov om det

skulle inträffa nagot problem som är svårt att hantera.

Styrelsen i Hagfors Uddehoims Ridklubb ansvarar för att:
• Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar i föreningen.

• Innehållet i policyn ständigt halls levande i föreningen och revideras arligen.

• Policyn anslas pa lämpliga platser, däribland vår hemsida.

Denna policy antogs vid Hagfors Uddeholm Ridklubbs styrelsemöte 201Q-02-03.
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