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Eskilstunaortens Ryttarförenings drogpolicy mot 
alkohol, tobak, narkotika och doping 
Samtliga anställda, aktiva, styrelsen och övriga medlemmar ska verka för en rökfri, 
alkohol- och drogfri förening. 

Alkohol 

I all idrottslig verksamhet som föreningen deltar i eller arrangerar och under arbetstid 
(inklusive raster) är inte alkohol tillåten för aktiva, anställda, styrelse eller övriga 
medlemmar. Vid andra evenemang som föreningen arrangerar eller deltar i, där alkohol 
kan förekomma, gäller lagens 18 års gräns. 

Tobak 

Definition: varor innehållande tobak såsom cigaretter, piptobak, snus och tuggtobak 
(arbetsmiljölagen kap 3 § 2, tobakslagen 1993:581). 

Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för att köpa tobaksvaror och pga. detta är det ej 
tillåtet för ungdomar under 18 år att bruka tobak under och i anslutning till tävling och 
övrig verksamhet som föreningen arrangerar eller deltar i. 

Rökning ska endast ske vid lämpliga hänvisade platser utomhus, för att undvika att ingen 
utsätts för passiv rökning eller nikotin i andra former. 

Anställda och medlemmar över 18 år är förebilder för yngre medlemmar och bör föregå 
med gott exempel och inte använda tobak i samband med aktiviteter som föreningen 
arrangerar och /eller deltar i. 

Doping och narkotika 

Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag, så 
även inom Eskilstuna Ryttarförening. 
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Handlingsplan 

Förebyggande: Informera föreningens anställda, sektioner och lagledare om gällande 
drogpolicy och handlingsplan för densamma. 

Informera föreningens medlemmar och de omyndigas föräldrar om drogpolicyn och 
handlingsplan för densamma. 

Akut: Om vi upptäcker att någon av våra anställda, styrelseledamöter, aktiva över 18 år 
och övriga medlemmar är drogpåverkade under arbetstid, styrelseuppdrag eller annan 
idrottslig verksamhet som föreningen arrangerar eller deltar i meddelas detta omgående 
till ordförande, annan styrelseledamot eller ridskolechefen.  

Om vi upptäcker att en minderårig är drogpåverkad har ordförande/ridskolechef ansvar 
för att kontakta vårdnadshavare. 

Var och en av föreningens medlemmar har ansvar för att meddela styrelse, ridskolechef 
eller ridlärare om de misstänker alkohol- eller drogpåverkan av våra anställda eller 
medlemmar. 

 

_________________________________   

Ort och datum 

Ansvarig 

 

_________________________________   

Birgitta Ehrenström, Ordförande   

 

Godkänd av    Utfärdat av 

 

_________________________________  _________________________________ 

_________________________________  _________________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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