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Arjeplogs Ridklubb - Klubben där alla kan umgås, lära och  
växa tillsammans genom ett gemensamt hästintresse. 

 

Inledning 

Arjeplogs Ridklubbs, ARK, är uppbyggd på en ideell basis och arbetar för gemenskap, 
kamratskap och social fostran. För oss ör det viktigt att våra barn och ungdomar 
utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. 

Hur vi vuxna och instruktörer agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna 
utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en policy för föreningens gemensamma regler 
som fungerar som riktlinjer och stöd för våra medlemmar. 

Tobak 

ARK är en rökfri anläggning, detta gäller både rökning och snusning 

Alkohol 

Som medlem vid ARK kommer man inte berusat eller bakfull till träning, 
tävling, annan aktivitet eller möte. Alkohol får inte drickas under resor, läger eller andra 
aktiviteter där man ansvarar för ungdomar. 

Narkotika och dopingpreparat 

Allt bruk och hantering av narkotika och all form av doping är förbjudet i enlighet med 
idrottens regler, dessutom är det olagligt. 
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Doping och otillåten medicinering av häst 

Vi följer Svenska ridsportförbundets regler för doping och otillåten medicinering 
av häst. Reglerna omfattar alla medlemmar i en förening ansluten till förbundet 
och alla som har tävlingslicens utställd av förbundet samt alla som deltar i en tävling 
arrangerad av ARK 

Vid upptäckt 

 

Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar använder tobak/alkohol/narkotika/ 
dopingpreparat på ARK anläggning pratar vi med berörd person och kontaktar 
föräldrarna om de inte klarar den åldersgräns som gäller enligt lag. 

Om vi ser att våra anställda eller instruktörer inte följer vår policy ska någon annan 
av personal eller person i styrelsen prata med berörd person. 

Ansvar 

Ansvaret för att dessa regler följs är medlemmarnas, personalen och föräldrarnas. 
Som barn– och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara 
en förebild för ungdomarna. 
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