Senarelägg alkoholdebuten för ungdomar inom ridsporten
samt främja en drogfri miljö för idrottsledare och
elitidrottare.
Bakgrund
Varje år anordnar Östergötlands ridsportförbund en gala för att hylla
framgång inom ridsporten. Det är viktigt att hylla framgångar och lyfta alla de
människor som kämpar för sin idrott.
Ridsportsgalan bjuder in hästintresserade människor i olika åldrar. Alla gläds
tillsammans och under galan delas pris ut i alla kategorier även till ungdomar.
Som deltagare köper jag en biljett där entré, underhållning, mat och dryck
ingår. 2020 betalade alla deltagare 695 kr. Som vuxen blir jag bjuden på dryck
med alkohol om jag så önskar. Är jag 18-30 år förväntas jag kunna bevisa att
jag har åldern inne för att få bli serverad alkohol.
Linköpings fältrittklubb har under tidigare år stött på Östergötlands
Ridsportsförbund kring evenemanget där vuxna idrottsledare och idoler friskt
festar loss tillsammans med minderåriga på Konsert och Kongress i Linköping.
Tyvärr har ingen justering i arrangemanget kommit tillstånd.
Svenska Ridsportförbundet har en alkohol och drogpolicy där det bl.a. står:”
”SvRF ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och
framför allt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten måste
vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar
ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också
krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara
medvetna om sin roll som vuxna förebilder.”
Under ridsportsgalan utövas inte idrotten ridning men här belönas aktiva
inom ridsporten. De som äras förväntas delta, utan dem skulle det bli en
tråkig gala utan personer att hylla. Ponnyryttare, ungdomssektion,
ungdomsledare m.fl. hyllas vilket de är väl värda, men i vilken miljö hyllas de?
Som ungdom eller som vuxen som väljer bort det alkoholhaltiga alternativet
blir man placerad jämte idrottsledare och idoler som bjuds på alkohol, det är
en blöt tillställning. Vi i Linköpings fältrittklubb har inget emot att våra
ungdomar hyllas men för detta är Ridsportsgalan en felaktig miljö. I den form
som det i år serverats dryck främjar det till att allt yngre personer och allt fler
personer under en fest intar alkoholhaltiga drycker. Att avstå när det bjuds är
svårt.
I Svenska Ridsportförbundets alkohol och drogpolicy står även:
”Att vi inom idrottsrörelsen 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 idrottsföreningar, förbundet centralt eller enskilda
idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag/sammanträden,
representation etc är medvetna om att de representerar hela idrotten och
uppträder därefter. Ridsportförbundets policy är att vid
representation/officiella uppdrag kunna servera öl och vin endast i samband
med måltid. Spritdrycker skall inte serveras.”
Denna skrivelse tolkar inte vi som att alla som har åldern inne ska serveras vin
och öl under Ridsportsgalan utan att det ska finnas möjlighet för de som så
önskar att dricka öl eller vin till måltiden på Ridsportsgalan. Idag sponsrar
indirekt de som inte dricker alkohol övrigas alkoholintag under galan. Här kan
det även som vuxen vara svårt att motstå ett grupptryck då det förgivettas att
alkoholhaltiga drycker ska intas i samband med galan.
Förslag till beslut
Linköpings fältrittklubb har därför flera alternativa förslag för att senarelägga
alkoholdebuten för ungdomar inom ridsporten samt för att främja en drogfri
miljö för idrottsledare och elitidrottare.
1. Att införa olika priskategorier för meny med och utan alkohol under
Ridsportsgalan kommer främja lägre alkoholintag hos samtliga
deltagare.
2. Att dela upp Ridsportsgalan, så att ungdomarna äras under den första
delen och sedan inte deltar, kommer bidra till att senarelägga
alkoholdebuten för ungdomar inom ridsporten.
3. Att arrangera en separat Ridsportsgala för ungdomar, då de prisas på
sina egna villkor i en alkohol och drogfri miljö, kommer bidra till att
senarelägga alkoholdebuten för ungdomar inom ridsporten.
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