Ryge‐, Alkohol‐ og rusmiddelpolitik for Broagerlands Rideklub
Rygepolitik
Rygning og brug af åben ild på rideklubbens arealer er forbundet med en ekstremt stor risiko for brand. Derudover er
rygning sundhedsskadeligt.
Formålet med rygepolitikken er at mindske brandfaren samt at opnå et røgfrit klubmiljø for både ryttere og
medarbejdere.
Målet hermed er at tilgodese hensynet til et godt klubmiljø og imødegå gener fra passiv rygning for
personer, som færdes på Broagerlands Rideklubs arealer.
Rygepolitikken er udarbejdet på baggrund af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.
Rygning må kun foregå udendørs ved de opsatte askebægre. Det vil sige ved den dør ind til ridehallen som benyttes i
forbindelse med ridefysioterapi og ved den yderste dør til stalden.
Øvrige steder i og omkring stalden og laden er rygning forbudt.

Overtrædelse og konsekvenser
Alle medlemmer i Broagerlands Rideklub har et medansvar for, at ingen udsættes for brandfare og passiv rygning.
Bestyrelsen har ansvaret for, at alle gældende regler overholdes. Bestyrelsen har derfor
pligt til at skride ind over for ansatte eller medlemmer, der ikke overholder ovenstående.
Overtrædes reglerne om rygning medfører det en advarsel og i gentagne tilfælde bortvisning fra klubben.

Alkohol‐ og rusmiddelpolitik
På rideskolen arbejder ansatte, medlemmer og frivillige hjælpere med maskiner, dyr og mennesker. Det er forbundet
med en sikkerhedsmæssig risiko at udføre dette arbejde i påvirket tilstand. Derudover er det et dårligt signal at sende
til omverdenen, hvis vi lugter af alkohol i dagligdagen.
Som udgangspunkt må ingen være berusede eller påvirkede på rideklubbens arealer.
Rideskolens maskiner må ikke føres af berusede eller påvirkede personer.
Ved fester så som høstfest og julefrokost ophæves alkoholforbuddet for alle.
Ved fester lukkes stalden senest kl. 22 for festdeltagere.

Ansatte
Medarbejdere må under udførelsen af deres arbejde eller ved deres færden i klubben ikke være påvirkede af
rusmidler eller lugte af alkohol.
Det er på ingen måder tilladt at ride eller omgås heste/ponyer påvirket af alkohol eller af andet rusmiddel.

Medlemmer og frivillige hjælpere
Indtagelse af alkohol er tilladt, hvis det foregår på en forsvarlig og ansvarlig måde. Udgangspunktet er, at medlemmer
og frivillige hjælpere må drikke fx en øl efter en ridetur, under en arbejdsdag eller til et arrangement. Dog sådan, at de
er i stand til lovligt at køre hjem i bil.
Det er ikke tilladt at ride eller omgås heste/ponyer i beruset tilstand.

Overtrædelse og konsekvenser
En medarbejder, et medlem eller en frivillig hjælper, der overtræder ovenstående, bliver sendt hjem. Senere bliver der
indkaldt til en samtale med bestyrelsen, hvor fremtidigt samarbejde og medlemskab bliver drøftet.
Gentagelsestilfælde resulterer i en skriftlig advarsel.
Fortsat overtrædelse medfører afskedigelse eller bortvisning.

Vedtaget af bestyrelsen den 7. juni 2011

