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Karlstads Ridklubbs sociala policy  
Inledning 
Karlstads Ridklubb, KRK, skall vara en ledande ridklubb i Värmland avseende kvalité på 
ridskoleverksamhet, hästar, hästhållning och sportsliga framgångar för våra tävlingsryttare. Vår 
verksamhet ska kännetecknas av bra bemötande, hög kvalité, hög säkerhet och god miljö. 

För att innehållet i denna policy ska bli känt bland alla medlemmar är det viktigt att vi inom vår 
förening, bland styrelse, medarbetare, ledare, aktiva samt föräldrar diskuterar innehållet. 

Förhållningssätt 
Vi betonar gemenskapen och kamratskapets betydelse. Alla ges möjlighet att delta i en 
föreningsverksamhet där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Alla 
ska fritt kunna uttrycka sina åsikter och därmed bidra till föreningens utveckling. 

Vår föreningsanda bygger på 
• respekt mot varandra 
• trevligt bemötande 
• hjälpsamhet 
• ansvar för hästen och sitt eget agerande 

Respekt 
Vi visar varandra respekt genom att bland annat följa de regler som gäller, lyssna när någon pratar, 
vara ärliga, passa tider och alltid våga försöka och göra sitt bästa. 

Bemötande 
I mötet med andra är vi positiva och intresserade. Vi bemöter andra på samma sätt som vi själva vill 
bli bemötta. 

Hjälpsamhet 
Det är viktigt att alla inom föreningen hjälper till med det som behövs och att vi hjälper varandra på ett 
positivt sätt. 

Ansvar 
I ridsportverksamhet ställs höga krav på ansvarstagande för att ha god säkerhet och hästhållning. 
Varje medlem, medarbetare och förälder måste ta ansvar för hästar och utrustning, verksamheten, 
anläggningen och sina medmänniskor. 

Vi tar ansvar för vad vi själva gör men vi hjälper också andra ta att ta ansvar när det behövs. 

Mobbning 
Karlstads Ridklubb strävar efter att ha en god gemenskap där alla känner sig välkomna. 

Mobbning, trakasserier och våld är helt oacceptabelt i föreningen. Detta gäller även nedsättande 
kommentarer eller kommentarer baserat på en persons beteende, religion, kön, sexuella läggning 
eller hudfärg.  

Om mobbning ändå förekommer ska det meddelas verksamhetschef eller styrelseordförande som 
beslutar om åtgärder. 

Fair play 
Karlstads Ridklubbs medlemmar skall följa Svenska Ridsportförbundets regelverk. Vi uppträder alltid 
som goda representanter för KRK genom att visa respekt för domare, funktionärer och 
medryttare/medtävlande och alltid bemöta andra som vi själva vill bli bemötta.



Sociala medier  
I sociala medier (bloggar, Facebook, Twitter, Youtube, hemsidor osv) har medlemmar, ledare, 
privatuppstallade, tävlande och förtroendevalda möjlighet att marknadsföra Karlstad Ridklubb och stärka 
vårt varumärke och skapa kontakter och kommunicera. 

Användning av sociala medier innebär dock också risker, både för individen och för KRK, då det som 
skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.  

Debatter på sociala medier ska ha högt i tak, men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, 
spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information får inte förekomma. Du är alltid 
personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ, oavsett om publiceringen skett i egenskap 
av medlem, ledare eller förtroendevald eller privat.  

Använd aldrig andras material utan tillåtelse, ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller. 
Respektera dina kamraters integritet – använd inte deras kunnande och referera inte till en viss person 
utan att informera denne. Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från Karlstad 
Ridklubb. 

Fotografering eller inspelning med ljud och/eller bild är bara tillåtet om den/de som syns eller hörs har 
gett sitt tillstånd. Fotografering eller inspelning är aldrig tillåtet i omklädningsrummen. 

Är du osäker på vad du kan publicera/skriva så fråga verksamhetschef, din ridlärare, ordförande eller 
annan förtroendevald. 
Övertramp i sociala medier ska anmälas till verksamhetschef eller styrelseordförande, som beslutar om 
åtgärder. 

Tobak 
Karlstads Ridklubb är en rökfri anläggning där tobaksrökning endast får ske på av föreningen anvisad 
plats. Rökning på annan plats är förbjuden. 

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak i någon form under träning, tävling eller 
annan verksamhet som arrangeras/sanktioneras av KRK. Om detta inte följs kontaktar 
verksamhetschef vårdnadshavare. 

Alkohol 
Inga alkoholhaltiga drycker ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med 
verksamhetsutövande för barn och ungdom, tex under träning eller tävlingar eller resor till och från 
dessa. 

Vi accepterar inte att deltagare, föräldrar eller ledare kommer påverkade till verksamhet 
arrangerad/sanktionerad av Karlstads Ridklubb. 

Om någon av våra ledare, föräldrar eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra 
symptom på missbruksproblem tar verksamhetschef eller styrelseordförande upp detta i 
förtroendesamtal för vidare åtgärder. Vid misstankar om lagbrott som rattonykterhet eller 
liknande vid klubbens anläggning görs polisanmälan. 

Om alkohol i undantagsfall serveras ska detta ske med stöd av styrelsebeslut och helt i 
överensstämmelse med Svenska Ridsportförbundets policy och riktlinjer för alkohol. 

Narkotika och dopingpreparat 
Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag och därmed 
helt oacceptabelt. Dessa preparat får inte i någon form förekomma i vår verksamhet. Alla medlemmar 
omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) antidopingsreglemente. För information om vad detta innebär 
hänvisas till RFs och Svenska Ridsportförbundets hemsidor.  

Om vi skulle upptäcka att någon av våra medlemmar under 18 år använt eller varit i närheten av 
förbjudna preparat tar verksamhetschef eller ordförande utöver enskilt samtal kontakt med 
vårdnadshavare och sociala myndigheter. Om någon av medarbetare, ledare eller medlemmar ertappas 
med sådant tas efter enskilt samtal kontakt med polismyndighet. 
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