
 

 

Alkohol- och drogpolicy för Djursholms Ridklubb, DRK 

Djursholms Ridklubb, DRK, följer Svenska Ridsportförbundets policy och riktlinjer för alkohol 
och droger. Reviderad och antagen i november 2022. 
 
Inom idrottsrörelsen vill vi ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl 
fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur  
kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, till exempel 
användandet av droger”. Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid  
Riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för ridsportens ställning i alkohol- och  
drogfrågor.  
 
Djursholms Ridklubb, DRK, som medlem i Svenska Ridsportförbundet, SvRF, ställer sig bakom 
samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomarnas 
alkoholdebut. Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur 
alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. 
Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar 
måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 
 
Alkohol- och drogfrågorna är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om  
alkoholens och drogernas skadeverkningar. Alkohol- och drogfrågor är också en social  
fråga. Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och  
värderingar. 
 

Vad innebär DRK:s alkohol- och drogpolicy? 
 

• Djursholms ridanläggning är en alkohol- och drogfri anläggning med hälsa, miljö och 
säkerhet i fokus. All påverkan av alkohol, berusningsmedel och läkemedel (som ej 
föreskrivits i medicinskt syfte) är förbjuden.  
Tänk på! All icke medicinsk användning och bruk av narkotikaklassade preparat är ett 
brott mot lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. All hantering och bruk av 
narkotika är förbjuden och en kriminell handling och kan inte accepteras av någon 
medlem eller anställd vare sig på arbetstid eller fritid.  

 
• Inga alkoholdrycker* ska förekomma vid evenemang eller verksamhet där barn och 

ungdomar under 18 år närvarar – till exempel, men inte begränsat till, under träning, 
träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. Det gäller ledare och aktiva 
som medverkar i verksamheten. 
 

• Vid evenemang som anordnas av DRK utanför anläggningen där alkohol förekommer 
ska styrelsen i förväg ha godkänt detta. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.  



 

• I samband med evenemang som anordnas av DRK ska ingen försäljning av 
alkoholdrycker förekomma. Det ska genomföras erforderlig kontroll vid entréer för 
att förhindra att medhavda alkoholdrycker införs, om evenemanget är av sådan 
karaktär, till exempel ett publikt evenemang.  
 

• I det fall utskänkning av alkoholhaltiga drycker förekommer i samband med större 
arrangemang av evenemangskaraktär har Djursholms Ridklubb, DRK, eller involverad 
samarbetspartner ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas och att 
gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av 
alkoholdrycker uppmärksammas. 
 

• Djursholms Ridklubb, DRK, följer gällande lagstiftning avseende marknadsföring av 
alkohol, tobak, nikotin och droger. Beakta extra stor försiktighet vid till exempel 
sponsring/marknadsföring av varumärken och så kallade ”lättdrycker”, som lätt kan 
förväxlas med alkoholdrycker, och därmed ej ska riktas till barn- och 
ungdomsverksamhet. 
 

• När vi representerar Djursholms Ridklubb, DRK, är vi medvetna om att allmänheten 
och media ställer större krav på oss inom ridsporten och idrottsrörelsen än på 
gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Detta innefattar även när vi är 
iklädda klubbkläder. 
 

• Vid officiella uppdrag/sammanträden, vid representation etc. är enskilda 
idrottsföreträdare medvetna om att de representerar Djursholms Ridklubb, DRK, och 
uppträder därefter.  
 

• Som licensierad tävlingsryttare omfattas även du av Djursholms Ridklubb, DRK:s 
alkohol- och drogpolicy när du representerar ridklubben vid exempelvis träningar 
och/eller tävlingar. 
 

• Ledare och tränare görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har 
föräldrar eller personer i sin närhet med missbruksproblematik och att barn och 
ungdomar därför kan behöva speciellt stöd. 
 
 

* Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl). Svenska 
Ridsportförbundets policy är att vid representation/officiella uppdrag kunna servera öl och 
vin endast i samband med måltid. Spritdrycker ska inte serveras. 
 

 

Konsekvenser 

 

• Om en medlem kommer påverkad till Djursholms ridanläggning, får denne 
omedelbart lämna anläggningen och skickas hem på betryggande sätt. Händelsen 
rapporteras till styrelsen och ridskolans verksamhetschef. Ordförande eller annan ur 



styrelsen ska genomföra uppföljande samtal innan medlemmen tillåts komma 
tillbaka till Djursholms ridanläggning.  
 

• Ytterst kan alkohol- eller annat missbruk leda till uteslutning ur Djursholms Ridklubb, 
DRK, enligt DRK:s stadgar (antagna 2021), § 13 Uteslutning. (Medlem får uteslutas 
om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter till 
föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens 
värdegrund, brutit mot föreningens stadgar eller annars skadat föreningen.) 
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till viss tid. 
Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.  
 

• Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela 
medlemmen en varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att 
medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra 
sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om 
uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta 
för överklagande av beslutet. Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet 
skickas till medlemmen. 
 

• Återkallelse av ryttarlicens. Ryttarlicens kan återkallas enligt SvRF:s stadgar. 
 

• § 14 Överklagande. Beslut om vägrat medlemskap, medlemskapets upphörande eller 
varning får överklagas till SvRF enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar. 
 


