ÖLANDS
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Säker och trygg förening
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1. Mål och visioner
Föreningen där alla medlemmar från nybörjare till elit oavsett ålder, nationalitet eller genus är
välkomna och får utveckla sitt hästintresse i en stark och trygg gemenskap.
Vi vill renovera anläggningen, ridhus, stall och parkering. Anordna tävlingar och hyra ut
boxplatser/ stall som har godkända box mått och bra faciliteter.
Inför 2020års tävlingar kommer föreningen få extern hjälp när det gäller planering inför
tävlingar samt inför funktionärsutbildningar.
Knyta mediterade tränare och föreläsare till föreningen och kunna erbjuda utbildning till
medlemmarna.

2. Brandsäkerhet
Allmänt
Brandfarligt material förvaras avskilt utrymme som ej är kopplat till anläggningen.
Nödutgångar och brandsläckare är försedda med skyltar.
Vår brandskyddskonsult är Anticimex.
Anticimex håller kontinuerligt utbildningar för styrelsen och funktionärer.
Ölands Ryttarförening är sedan 2014 rökfri, rökning görs utanför tävlings-/föreningsområdet.
Brandsläckare kontrolleras enligt Anticimex riktlinjer, timers finns monterade på eluttag i tex
kök.

Vid Brand
Rädda
Uppsamlingsplats: flaggstängerna vid infarten.
Utrym lokalen och ta dig till uppsamlingsplatsen. Det är viktigt att krypa under röken och
stänga dörrar efter sig för att förhindra spridning av branden. Utrymningsvägar får ej
blockeras, ej ens tillfälligt. Vid uppsamlingsplatsen kontrollera att ingen saknas.

Larma
Adress: Tryggestad 23, BORGHOLM
Ring 112. Det är viktigt att lämna så mycket information som möjligt. Vem som ringer, vad
som hänt, var det hänt, lämna adress. Finns människor kvar i byggnaden, hur många, finns det
skadade. Möt om möjligt upp räddningstjänsten och visa vägen.

Släcka
Utsätt dig inte för fara!

3. Regler och besiktning av anläggning/lokaler
Föreningen äger alla lokaler, ridbanor och stallbyggnader.
Ridsportförbundet kommer och besiktar anläggningen vartannat år. Då förs protokoll
”Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll”.
Borgholms kommun har under 2018 besiktat gödselplatta, stallet och spridningsarealen, utan
anmärkning. Protokoll finns tillgängligt hos kassör och hyresgäst (stall).
Stallet är tillgängligt för uthyrning och hyreskontrakt finns.
Uthyrningskontrakt för lokal och anläggningen tas fram under 2020.
Besiktning av anläggningens maskinpark genomförs på våren varje år.
Allt avfall källsorteras.
Anläggningsregler
Från 2018-01-01 ska all ridning i ridhuset bokas enligt gällande rutin på hemsidan.
Ridhusregler
•

Ridning sker med godkänd hjälm och säkerhetsväst för dig under 18 år.

•

Vi är medlemmar och har löst ridhuskort.

•

Vi mockar efter oss.

•

Vid löshoppning måste ridhuset bokas.

•

Inga lösa hundar i ridhuset vid ridning.

•

Högerregel gäller.

•

Skritta innanför spåret.

•

Hinder får endast tas fram om det är OK för alla som rider.

•

Vi plockar bort det vi dragit fram.

•

Ingen longering eller tömkörning om någon annan rider.

•

Knacka och invänta svar innan porten öppnas.

•

Vi stänger och släcker efter oss.

•

Vi visar hänsyn till varandra.

4. Utemiljö i er närhet
I dagsläget saknas tydlig skyltning från väg 136 in till Tryggestad och föreningen. Det saknas
även skyltar om ridhus på väg 136 och vid avfart in till Tryggestad.
Kollektivtrafik finns till Räpplingevägen dock saknas övergångställe vid busshållplatsen.
Cykelvägen är bristfällig, däremot har anvisningar/varningsskyltar för ryttare med häst satts
upp under hösten 2019. Kontakt med kommunen har tagits angående cykelvägens framfart,
förslag från föreningen är att vägen ej ska passera parkeringen där hästar, människor, bilar
och transporter vistas.
På anläggningen saknas tydliga anvisningar om vart ekipage, bilar och lastbilar ska parkera.
Skyltar och belysning saknas. September 2019 påbörjades byggnationen av det nya ridhuset
som innebär även en ny förbättrad parkering för både bilar, transporter och lastbilar.
Efter oväder kontrolleras anläggningen särskilt noga då hästar reagerar på miljöförändringar,
exempelvis kringvirvlande plast, nedfallna grenar etc.
Vid halka hämtas grus från kommunen eftersom anläggningen ligger i ett vattenskyddsområde
och saltning är förbjuden

5. Utrustning för den verksamhet som bedrivs
Alla under 18 år ska ha säkerhetsväst vid all ridning på anläggningen. Västen ska vara
godkänd och bärs enligt Svenska Ridsportförbundets riktlinjer.
Hjälm ska användas vid all hantering av hästar så som vid ridning, tömkörning, longering
och vid ledande av häst.
Ungdomar under 15 år ska ha hjälm på anläggningen vid all hantering av häst och när de
agerar funktionär på föreningens tävlingar.

6. Föreningskultur – klimat. Trygga idrottsmiljöer
Övergripande mål
Det övergripande målet för Ölands Ryttarförening är att kvinnor, män, flickor och pojkar ska
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.
Mål
Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott hos Ölands
Ryttarförening. Kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt
och resurserna fördelas rättvist. Ledare och medlemmar hos Ölands Ryttarförening försöker
påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.
•

Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ.

•
•

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva,
ledare, tränare och förtroendevalda.
Ölands Ryttarförening är medveten om förbudet mot diskriminering på grund av ras,
hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller
övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet,
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Alla former av mobbing och trakasserier är oacceptabelt inom Ölands Ryttarförening. Tränare
och ledare ska vara extra observanta på om det förekommer. Om mobbing skulle förekomma
ska tränare/ledare tala igenom händelsen och klargöra vad som gäller för samtliga i gruppen.
År 2020 kommer Ölands ryttarförening kräva referenser samt registerutdrag för samtliga
aktiva ledare som är verksamma inom föreningen.
Barnkonventionen blir lag 2020.

Anmäla missförhållanden
Vid misstanke av missförhållanden så som mobbing och trakasserier ska rapporteras till
styrelsen för vidare handläggning. Vid svåra eller känsliga fall ska RF kunna ta över och
drivaärenden.
Idrottombudsmannen:
Telefon: 08-6274010
Epost: idrottombudsmannen@rf.se
Visselblåsartjänst: anonym anmälan övergrepp, trakasserier eller ekonomiska oegentligheter
https://report.whistleb.com/riksidrottsforbundet

Föräldrar
Ölands Ryttarförening välkomnar dig som förälder till en klubb där vi sätter alla medlemmar i
centrum, att hålla på med hästar ska ge våra medlemmar en känsla av gemenskap och glädje.
Det är du och/eller ditt barn som får ta del av dessa möjligheter att tillhöra en förening och ett
lag där vi alla strävar åt samma mål - att våra barn, ungdomar och vuxna ska få lära sig
ridsportens alla konster och regler och bli individer som vet vad det innebär att utöva ridsport
på ett ärligt och schyst sätt.
Vi erbjuder dig och ditt barn möjligheter till en meningsfull och utvecklande fritid. Som
ledare i föreningen gör vi allt vi kan och orkar för att erbjuda alla medlemmar de aktiviteter
som finns att tillgå. Inte att förglömma är dock att föreningsverksamhet kräver en hel del
ideellt engagemang och att det bakom varje liten ryttare i föreningen finns en mänsklig hand
som ser till att allt rullar på. Anläggningen ska hållas i ordning, barnen, ungdomarna och
vuxna ska ha någonstans att byta om och duscha, gräset ska klippas och banor ska byggas.
Bra material ska finnas tillhands och det ska organisationsmässigt fungera. Som förälder till

en eller flera av alla våra fantastiska barn och ungdomar är du en viktig kugge och en stor
resurs.

7. Olycksfall/akut insjuknande
Hjärt- och lungräddning
Inom föreningen finns utbildade hjärt- och lungräddningsinstruktörer samt utbildad personal
inom första hjälpen. Vid större tävlingar lånar Anticimex ut hjärtstatare. Samtliga medlemmar
erbjuds att delta vid HLR-kurser via Smålandsidrotten. Vårt mål i Ölands ryttarförening är att
samtliga aktiva ledare bör ha genomgått HLR-utbildning och vår förhoppning är att erbjuda
en utbildning/ repetitionskurs. Det finns utrustning och möjlighet att praktiskt öva hjärt- och
lungräddning på anläggningen.
Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige.
Behandling påbörjas på ca 5000. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt
oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Genom att lära sig hjärt- och lungräddning ökar vi våra
möjligheter att hjälpa andra.
HLR? Innan du påbörjar hjärt- och lungräddning, HLR, måste du kontrollera medvetande och
andning.
Kontroll medvetande: ta ett tag i axlarna, skaka försiktigt i personen och försök att väcka.
Om personen inte vaknar, kontrollera andning.
Kontroll andning: Öppna luftvägar genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt
och lyft upp hakan med din andra hands pek- och långfinger. Lägg ditt öra nära personens
mun, lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig. Om
personen har onormal andning eller inte andas alls, larma 112 och starta HLR.
Bröstkompressioner: Placera din handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera
din andra hand ovanför den första. Tryck ned bröstkorgen minst 5cm (ej mer än 6cm). håll en
takt av 100-120 tryck/ minut. Tryck 30 gånger.
Inblåsningar: Öppna luftvägarna, knip ihop personens näsa, placera din mun tätt intill den
drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar, fortsätt sedan med
30 kompressioner tills hjälp anländer.

Olycksfall/akut insjuknande
Viktiga telefonnummer
1177: Sjukvårdsupplysningen, råd vid icke livshotande skada/sjukdom
112: SOS (räddningstjänsten, polis och ambulans) vid akut olycka/sjukdom

Målsättning: Föreningens mål är att regelbundet erbjuda våra ledare utbildning och att ha en
genomtänkt policy vid olycksfall eller akut insjuknande. Detta för att öka ledarnas
handlingsberedskap och deltagarnas och föräldrarnas trygghet.

Styrelsemedlemmar deltar i utbildning trauma och krishandering under hösten 2019.
Krishanteringsplan kommer att upprättas under 2020.

Åtgärder enligt HLR och handlingsplan
• Finns annan vuxen i närheten, tillkalla då hjälp
• Vid osäkerhet rådfråga sjukvårdsupplysningen TEL 1177
• Tillkalla ambulans om så behövs TEL 112
• Uppge anläggningens plats, koordinater finns i ridhuset och i fiket. Ge vägbeskrivning.
Ölands Ryttarförening
Tryggestad 23
387 94 Borgholm
Latitud: 56.85074
Longitud: 16.672856
• Be någon möta ambulansen
• Underrätta anhörig
• LÄMNA ALDRIG DEN SKADADE/INSJUKNANDE FÖRRÄN
VUXEN/ANHÖRIG/AMBULANS TAGIT ÖVER ANSVARET!
• om den skadade är ett barn, se till att en vuxen medföljer den skadade/ insjuknade.

Utrustning
Vid varje tränings- och tävlingstillfälle ska ledarna se till att det finns sjukvårdsväska, vatten
och handlingsplan. Vid tävlingar finns alltid sjukvårdsutbildade funktionärer på plats.
De barn/ungdomar som har någon sjukdom där medicinering behövs är det viktigt att dessa
mediciner finns med till aktiviteterna de deltar i. Föräldrarna har ett ansvar att informera och
instruera ansvariga ledare om hur medicinen ska ges. Kontakta alltid sjukvården vid
tveksamhet. Det är bättre att ringa en gång för mycket.
Första hjälpen
Du måste själv kunna ge första hjälpen när ett olycksfall inträffar eller om någon insjuknar
akut.
L = Livsfarligt läge
Se över olycksplatsen innan du springer fram till den skadade. Det kan finnas risker för både
Dig och den skadade till exempel lös, orolig häst vid väg varna trafiken

A = Andning
● Kontrollera om den skadade andas. SE – LYSSNA – KÄNN
● Om den skadade inte andas skapa fri luftväg genom att böja huvudet försiktigt bakåt sätta
två fingrar under hakan och lyfta upp underkäken
● kontrollera igen SE – LYSSNA – KÄNN
● Om den skadade fortfarande inte andas, gör mun-till-mun-andning genom att hålla kvar fri

luftväg knip åt näsan, gapa stort och blåsa in genom munnen kontrollera att bröstkorgen höjer
sig gör 10 inblåsningar – LARMA 112 – fortsätt med inblåsningarna
● Medvetslös person som andas skall ligga i framstupa sidoläge. Fortsätt övervaka den
skadade

B = Blödning
1. Kraftig blödning behöver stoppas snabbt.
● tryck ihop sårkanterna med tummarna och pressa kraftigt
● lägg den skadade ner, men bibehåll fingertrycket hela tiden- håll den skadade kroppsdelen
högt
● förebygg cirkulationssvikt – skadechock genom att lägga benet högt
● släpp inte trycket – be någon annan larma
2. Måttlig blödning stoppas genom att
● lägga den skadade ner – hålla den skadade kroppsdelen högt
● lägga ett förband och eventuellt ett tryckförband

C = Cirkulationssvikt, chock
1. Cirkulationssvikt kan uppstå vid stor inre och yttre blödning.
Symtom:
● matthet och slöhet
● blek hud, blåa läppar, kallsvettig
● snabb och flämtande andning, snabb och svag puls
● törst
2. LARMA 112! Måste snabbt till sjukhus!
● lägg den skadade ner – huvudet lågt och benen högt
● stoppa synlig blödning
● skydda mot kyla och kraftig värme
● lindra smärta, placera den skadade i en bekvämställning
● försök avleda ångest och oro, tala lugnande, sitt kvar hos den skadade
● ge aldrig något att dricka
● flytta inte den skadade i onödan
3. Om den skadade är medvetslös
● kolla andning och puls
● ingen andning ingen puls – detta kräver hjärt-lung-räddning
● LARMA 112 så får Du instruktioner ta hjälp av någon som lärt sig hjärt-lung-räddning

Brännskada
Alla brännskador ska kylas Sök sjukvård för alla brännskador med rodnad och blåsbildning,
lika stor eller större än en handflata. Brännskada som är mindre än en handflata men som
drabbat ansikte, hals, över leder, händer eller fötter måste till sjukvård Alla djupare skador
måste till sjukvård. ALLTID VID TVEKSAMHET RING SJUKVÅRDEN på 1177!

Allergisk reaktion
Är en överkänslighetsreaktion som kan utvecklas till ett akut tillstånd. Symtomen kommer i
regel inom några minuter upp till en ½ timme. Om känd allergi finns hos någon ungdom ska
lagledare ha vetskap om detta och kunna använda den medicin som ska ges.

Astma
Anfallet yttrar sig som envis hosta och väsande pipande andning. Talet blir påverkat och
personen blir blåaktig kring läpparna, får snabb ytlig andning och upplever kvävningskänsla.
Omhändertagandet: Uppträd lugnt och tryggt. Lämna inte personen ensam. Låt personen välja
kroppsställning, känner själv där det är lättast att andas. Se om mediciner finns med och hjälp
till med dessa, märker du ingen förbättring, tillkalla hjälp och kontakta anhörig snarast.

Epilepsi
Ett epileptiskt anfall yttrar sig som kramper och vanligen medvetslöshet. Anfallet kan se
obehagligt ut.
Omhändertagandet: Du bör: Uppträda lugnt och tryggt Försök lägga personen ner så bekvämt
som möjligt helst i stabilt sidoläge för att förhindra kvävning Lossa stramt åtsittande kläder
och ta av glasögon Skydda huvudet med något mjukt som tex jacka Led försiktigt bort en
vaken men förvirrad person från faror Se om mediciner finns med och hjälp till med dessa
Stanna kvar tills personen är vaken och kan orientera sig Märker du ingen förbättring tillkalla
hjälp Om anfallet varar mer än fem minuter – TILLKALLA AMBULANS 112 Kontakta
anhörig snarast. Om möjligt mota bort eventuella passiva åskådare. Du ska inte stoppa in
något i munnen (bett i tungan är ofarligt och läker snabbt). Försöka att få personen att resa sig
upp när det är möjligt.

Diabetes
En person som har diabetes och behandlas med insulin kan få en så kallad insulinkänning som
beror på att sockernivån i blodet blivit för låg. Detta kan bland annat bero på att personen har
ätit för lite eller varit mer fysiskt aktiv än vanligt. Personen blir slö, blek, kallsvettig, är darrig
och blir ibland irriterad.
Omhändertagandet: Ge omedelbart socker i någon form. Ex druvsocker, sockerbitar, mjölk
eller saft. Ge inte socker i flytande form om inte personen är vid medvetande. Uppträd lugnt
och tryggt. Lämna aldrig en person med insulinkänning ensam och kontakta anhörig snarast
Vid eventuell olycka av allvarligare slag, hänvisa till föreningens ordförande som är
föreningens talesman.
Ordförande Sofie Jakobsson, 0709367735
Sjukvårdsutbildad i föreningen Emma Arvidsson, 0709234282

8. Föreningskunskap
Föreningens organisation
Ölands Ryttarförening är organisatoriskt/skattemässigt en ideell förening. Klubbens
verksamhet regleras i av årsmöte fastställda stadgar.
Styrelsens medlemmar har under 2019 utbildat sig i föreningslära. Under 2020 kommer det att
hållas utbildning, styrelseutveckling för styrelsen och samtliga sektionern för att kunna
fortsätta att utveckla föreningen.
Föreningen är organiserad i sektioner med sektionsstyrelser som rapporterar till styrelsen. De
sektioner som finns är: Tävlingssektionen, anläggningssektionen, ungdomssektionen och
valberedning. Samtliga sektioner är alltid inbjudna till styrelsemöten.

Försäkringar
Ansvarig för försäkringar är: Styrelsen
Under 2020 kommer styrelsen utse en försäkringsansvarig för att kunna ha en bättre översyn
och kunskap av och om föreningens försäkringar
Personförsäkringar
From 1 januari 2015 är alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet
omfattade av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap via Länsförsäkringar. För
ytterligare info se http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forsakring/.
Alla som rider eller på annat sätt sysslar med hästar bör ha en egen individuell
olycksfallsförsäkring. Detta är även en rekommendation från Svenska Ridsportförbundet.
Ryttare som löst tävlingslicens hos SvRF har en olycksfallsförsäkring genom licensen men
observera att denna försäkring endast gäller på tävlingsplatsen och under resan till och från
tävlingen.
Alla funktionärer vid en tävling omfattas av en olycksfallsförsäkring som
Riksidrottsförbundet tecknat hos försäkringsbolaget Folksam. Denna försäkring gäller inte
ryttare eller publik.
Ansvarsförsäkring
Alla hästägare, med hästar på Ölands Ryttarförening, skall själva ha en gällande
Ansvarsförsäkring. Denna ingår normalt som en del i hemförsäkringen. Försäkringen täcker
skada som ägare eller häst kan orsaka annan person.
2017-11-19 beslutade styrelsen att alla som håller i utbildningar och träningar ska
tillhandahålla F-skattsedel och ansvarsförsäkring eller vara auktoriserade eller licensierade av
ridsportförbundet, då ingår ansvarsförsäkring.
Tillbud 2018: vid ett evenemang som arrangerades tillsammans med en annan verksamhet
inträffad en fallolycka i en av anläggningens trappor. Åtgärder efter tillbud: montering av
trappräcke och varningstejp, belysning samt anvisningar.

9. Ledarskap
Förhållningssätt
Alla ledare och funktionärer i Ölands Ryttarförening ska uppträda på ett sportsligt och
föredömligt sätt mot klubbens medlemmar, gäster och tävlande från andra föreningar samt
vara goda förebilder för ungdomarna. Det är också viktigt att klubbens medlemmar uppträder
på ett föredömligt sätt mot andra medlemmar och gäster på anläggningen. Svordomar,
rasistiska uttryck, könsord eller liknande accepteras inte på anläggningen eller när man
representerar klubben utanför anläggningen. Ledare måste föregå med gott exempel och visa
beslutsamhet mot detta.
Ölands Ryttarförening planerar utbildningar för ledare utifrån Smålands Idrottsförbund och
Svenska Ridsportförbundets rekommendationer och utbud.
Jämställdhet
Alla medlemmar har lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, ursprung eller åsikt. Alla
medlemmar ska känna sig välkomna.

10. Alkohol/ narkotika/doping/ tobak/ spel
Övergripande policy för föreningen:

Alkohol och drogpolicy SvRF Svenska Ridsportförbundets policy och riktlinjer för alkohol och droger

Här är det drogfritt! Ölands Ryttarförening verksamhet skall vara fri från tobak, alkohol,
narkotika och dopning. Detta gäller vid all tränings- och tävlingsverksamhet, såväl på
klubbens egen anläggning som då man representerar klubben i andra sammanhang. Ett extra
stort ansvar i detta arbete vilar på klubbens ledare och funktionärer, att vara goda förebilder!
Vi vill även arrangera särskilda kvällsaktiviteter för ungdomar med målsättningen att erbjuda
en miljö som är tobaks-, alkohol- och drogfri för våra tonåringar.
Alla medlemmar i Ölands Ryttarförening omfattas av Svenska Ridsportförbundets regler för
dopning och otillåten medicinering av häst. Ölands Ryttarförening ska aktivt verka för en
dopningsfri hästsport. Ölands Ryttarförenings anläggning är rökfri.
Handlingsplan utarbetas under 2020.

11. Resor och Transporter
Utrustning som ska finnas i bil och buss är: första hjälpen, laddad mobil
Transport vid organiserade resor
Vid bussresor: Bussen ska alltid vara hyrd via ett auktoriserat bussföretag. En deltagarlista
med anhöriginformation skall finnas vid avfärd.
Transport med bil och släp
Vid lagtävlingar ska föraren vara minst 20 år och haft körkort i 2 år.
Vid resor i klubbens regi kontroll kontrolleras att alla omyndiga har målsmans tillstånd samt
anhöriginformation.

