Theleborgs Ryttarsällskap
- Policyer
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1. Definition
1.1 Vad är en policy?
”En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.
Policyer skiljer sig mot lagtexter då en lagtext kan förbjuda och förhindra ett visst beteende
eller en viss handling (exempelvis finns det lag som kräver att man betalar skatt) medan en
policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat. En policy är
liktydigt med en rekommendation eller en riktlinje.

1.2 TRS arbete med policyer

TRS antagna policyer vara levande. Varje medlem har ansvar för att policyerna följs.
Styrelsen ansvarar för att policyerna årligen arbetas genom och revideras.
För att säkerställa om TRS lever upp till värdegrunden ska varje VO årligen genomarbeta
Ridsporten vill i samband med ett möte samt beskriva en handlingsplan för förbättringar.
TRS når ut med policyer till sina medlemmar och omvärlden genom att:







Ridinstruktörerna ska arbeta med dem under teorilektioner.
Ansvarig för varje verksamhetsområde (VO) informerar vidare.
Varje medlem är skyldig att följa TRS policys.
De äldre berättar för de yngre barnen.
Anslå på hemsidan.
Anslå i stallet på anslagstavlorna.
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2. TRS Policys
2.1 Policy för etik
Som du vill bli behandlad på TRS så ska du behandla andra människor och djur. På TRS
hjälps vi åt och känner medkänsla vid med och motgång. En medlem vid TRS ska alltid
föregå med gott exempel både på vår egen anläggning och när man representerar föreningen i
andra sammanhang och miljöer. På TRS får inget fusk förekomma.
2.2 Policy för rent spel
Rent spel är en känsla för ärlighet och fair play, en förutsättning för tävlande på lika villkor.
Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att
verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på
som utanför plan.
Medlem som inte följer TRS policy för rent spel kan nekas tävlingslicens för klubben.
TRS ska årligen diskutera/informera policyn; i ridgrupper, licensierade ryttare och övriga
medlemmar.

2.3 Policy för jämställdhet och integration
På TRS respekterar vi varandra för de man är. Vi tar tillvara på varandras olikheter och alla är
lika viktiga.
Hos TRS är ALLA välkomna och alla får vara med.
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2.4 Policy för tobak och droger
TRS är en drog- och rökfrianläggning, enligt Svenska Ridsportförbundets Rökfri
ridanläggning.

2.5 Policy för alkohol
TRS står bakom Policy för alkohol och tobak inom Riksidrottsförbundet.
Vad innebär detta?
Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).

















Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband
med idrottsverksamhet för barn och ungdomar - t ex under träningsläger och tävlingar
eller resor till och från dessa.
Att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till
allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av
evenemangskaraktär har arrangerande TRS ett särskilt stort ansvar för att
ordningskravet beaktas.
Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer
för att förhindra införsel av medhavda alkoholdrycker.
Att TRS uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid
utskänkning av alkoholdrycker.
Att verka för att försäljare av alkoholdrycker och s k folköl vid idrottsevenemang har
tydliga riktlinjer för hur försäljningen ska gå till, detta i avseende att förhindra
överkonsumtion och att det kommer minderåriga till del.
Att TRS uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol.
Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och s k lättdrycker,
vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och
ungdomsverksamhet.
Att TRS i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller
på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
Att medlemmar inom TRS är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav
på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att TRS
medlemmar under resor, vid officiella uppdrag etc är medvetna om att de representerar
hela idrotten och uppträder därefter.
Att TRS tar avstånd från vissa fria supporterföreningars s k supporteröl.
Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att
många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och
ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.
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2.6 Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier
TRS följer Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

2.7 Policy mot diskriminering på grund av sexuell läggning
TRS följer Policy mot diskriminering på grund av sexuell läggning

2.8 Säkerhetspolicy
TRS ska följa Svenska Ridsportförbundets säkerhetspolicy
Fastställd 1993
”Det är Svenska Ridsportsförbundets ansvar som centralorganisation att säkerställa och
utveckla säkerhets- och djurskyddsarbetet inom svensk ridsport. Ridsportförbundet har som
målsättning att svensk ridsport skall karaktäriseras av gott djurskydd och hög säkerhetsnivå
för de aktiva.”
”Svenska Ridsportförbundet verkar ständigt för ett ökat säkerhetsmedvetande bland
förbundets klubbar/medlemmar.
Detta sker genom:
• årliga träffar för distriktens säkerhetsinformatörer, vilka sedan förväntas informera och
utbilda samtliga klubbar och ridinstruktörer inom respektive distrikt.
• framtagande av informationsmaterial av olika slag bland annat videon ”I säkraste laget”.
Denna dvd rekommenderas som ett grundmaterial i alla ridklubbars utbildning.
• uppföljning av allvarliga ridolyckor,
• införandet av begreppet säkerhetsledare, en person med ansvar för säkerheten vid
tävlingar.
Det är en stark rekommendation att distrikt och klubbar främst inriktar sig på de egna
medlemmarna och deras verksamhet. Att hänvisa till att olyckor främst inträffar bland ryttare
som inte är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet är att inta en förvarsattityd som inte är
verklighetsanknuten.
Klubbstyrelser och ridskolor måste inse att de har att själva fatta egna beslut om
säkerhetsregler och sedan följa upp att de efterlevs.
Att hänvisa till att ”annars gäller inte försäkringen” är att fara med osanning, och visar
dessutom på en bristande förmåga att sätta kraft bakom egna beslut.”
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Säkerhetsarbetet ska genomsyras inom alla verksamhetsområden, och ska arbetas med
metodiskt och gränsöverskridande.
TRS jobbar med nedan nämnda certifieringar för att hela tiden säkerställa att föreningen
bedriver en säker verksamhet.





Kvalitetsmärkt ridskola
Säker Hästverksamhet
Trygg & säker förening
Hästhusesyn

2.9 Hästhållningspolicy
Svenska Ridsportförbundets Hästhållningspolicy
TRS står bakom SvRF:s policy för hästhållning.
Triangelmärkta hästar
TRS står bakom SvRF´s policy för triangelmärkta hästar inom ridskoleverksamhet:
”I mitten av 1990-talet fastställde Svenska Ridsportförbundets Utbildningssektion att
triangelmärkta inte ska användas i lektionsverksamhet vid ridskolor anslutna till förbundet.
Motivet för ställningstagandet är främst att en ridskola inte ska ha ekonomisk vinning av en
häst eller ponny som inte är fullt brukbar, och att ridskolehästar inte får betraktas som
andrahandsprodukter.
En triangelmärkt häst har av veterinär och försäkringsbolag bedömts att inte kunna komma
tillbaka till det brukningsområde den är tänkt för och försäkringsbolaget har (i vissa fall)
betalat ut hela, eller en del av, försäkringsbeloppet. För att markera detta märks hästen med
en triangel.
Tanken bakom en triangelmärkning är att hästen kan fortsätta i avel eller som promenadeller sällskapshäst. Den ska inte användas i regelbundet arbete i någon form.”
TRS policy angående triangelmärkta hästar är att all användning i arbete av dessa på vår
anläggning är otillåten. Med användning i arbete menar vi både uppsuttet arbete och arbete av
hästen från marken, som exempelvis tömkörning och longering.
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2.10 Antimobbing
TRS accepterar inte några former av mobbning. Mobbning kan ges uttryck i form av elakt
skvaller, förolämpningar och förtal som är de vanligaste formerna för kränkningar.
Handlingsplan vid mobbing










Vänta inte. Ta tag i problemet direkt.
Tala med de inblandade var för sig.
Ta inte parti för någon. Håll dig neutral men visa att du är engagerad.
Låt dig inte påverkas av rykten. Skapa dig din egen bild.
Utgå från att den drabbade ger en riktig version utifrån sitt perspektiv.
Våga ställa direkta frågor även om känsliga saker.
Gör klart att du inte accepterar någon form av kränkande behandling i föreningen.
Fråga den utsatte vilket stöd han eller hon behöver. Erbjud till exempel inte
psykologkontakt om den mobbade inte själv tar upp det.
Informera och samråd med personalen, men låt informationen stanna inom en så lite
krets som möjligt.

Om detta inte räcker för att få stopp på kränkningar behöver du ta ett enskilt samtal med den
eller de som står för kränkningarna. Gör klart att beteendet inte kan accepteras. I
förlängningen kan de behöva omplaceras om möjligt. Sök extern hjälp om det finns stora
problem i gruppen som det är svårt att hantera på egen hand.
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