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Politik vedrørende rusmidler gældende for medlemmer af MGA-DK
Vi ønsker i MGA-DK, at fremstå som ansvarsfulde eliteudøvere og gode rollemodeller. Vi har de sidste par år sat
alkohol på dagsordenen i IMGA og ønsker, at Danmark fortsat kan gå foran som et godt eksempel. Bestyrelsen i MGADK har derfor vedtaget en politik vedrørende rusmidler som det henstilles til, at alle aktive medlemmer af MGA-DK
overholder.
MGA-DKs landsholdsryttere har en særlig rollemodel status i foreningen, hvorfor samtlige ryttere bedes efterleve en
særlig politik vedrørende rusmidler gældende for MGA-DKs landsholdsryttere.
For medlemmer der officielt repræsenterer Danmark:
•

Det er frarådes at indtage nogen form for alkohol eller euforiserende stoffer minimum 48 timer inden en
konkurrence påbegyndes – uanset om konkurrencen afholdes i Danmark eller i udlandet. Der skal til enhver tid
kunne leveres en negativ alkoholtest ved konkurrencestart.

•

Det er naturligvis ikke tilladt at indtage alkohol eller euforiserende stoffer under en konkurrence afholdt af
MGADK eller ved deltagelse i udenlandske stævner, hvor man som rytter eller træner officielt repræsenterer
Danmark.

•

MGA-DK forbeholder sig ret til, at teste for ovennævnte til en hver tid ved mistanke herom. Ved danske og
udenlandske stævner kan dommeren, TD’eren, MGA-DKs Landsholdstrænere eller en repræsentant fra
bestyrelsen kræve at få en rytter testet.

•

Erfares det at en rytter ikke har overholdt ovennævnte NULTOLERANCE kan rytteren blive bortvist fra resten
af den pågældende konkurrence.

•

Gentager episoden sig for samme rytter kan bestyrelsen i MGADK beslutte, at give den pågældende rytter en
tidsbestemt karantæne på 3 måneder for første gang, 6 måneder for anden gang og 12 måneder for tredje gang. I
denne periode må rytteren ikke starte hverken nationale eller internationale konkurrencer som rytter under
MGA-DK.

•

For trænere under MGA-DK der officielt repræsenterer Danmark gælder de samme regler som for ryttere, da
træneren på lige fod med rytterne til en hver tid skal være i stand til at tænke klart, handle ansvarligt og kunne
tage sig af andre mennesker og dyr til en hver tid.

•

Der er samme sanktioner for en træner i tilfælde af overtrædelse af reglerne.

•

MGA-DK henstiller i øvrigt til, at alle andre der på anden måde er tilknyttet landsholds ponyer og ryttere under
konkurrence ikke indtager alkohol i berusende mængder.

Værdier
Vi sætter kvalitet og troværdighed højt
Initiativ og vilje er hjørnestene i vores organisation
Karriere og livet ved siden af ridning understøttes af alle
Vi rider med hjertet, og arbejder konstant og målrettet på at blive bedre
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•

Undtagelse fra disse regler er officielle Gallamiddage;
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o
o
o
o
o

U12 og U14 ryttere må ikke drikke alkohol til gallafester.
U17 ryttere og Open ryttere under 18 år skal have tilladelse fra deres forældre for, at måtte drikke
alkohol. De forventes, hvis denne er givet, at der drikkes med måde og udvises anstændig opførsel til
gallafesterne.
Det forventes at ryttere over 18 år ligeledes udviser anstændig opførsel.
I ulykkestilfælde skal enhver rytter være i stand til at tage vare på/beslutninger om sin
egen pony.

•

Normale regler i de lande, som MGA-DKs landshold besøger skal respekteres.

•

Restriktioner som ovenfor beskrevet vil ligeledes kunne være konsekvens af overtrædelse af reglerne specifikt
for gallamiddage.

For aktive medlemmer af MGA-DK
•

Det er frarådes at medlemmer af MGA-DK indtager alkohol eller euforiserende stoffer umiddelbart før en
konkurrence påbegyndes – uanset om konkurrencen afholdes i Danmark eller i udlandet. Der skal til enhver tid
kunne leveres en negativ alkoholtest (0,00 – 0,20 promille) ved konkurrencestart.

•

MGA-DK forbeholder sig ret til at teste for ovennævnte til en hver tid enten ved tilfældig lodtrækning eller ved
mistanke herom. Dommeren, TD’eren, MGA-DKs Landsholdstrænere eller en repræsentant fra bestyrelsen kan
til en hver tid kræve at få en rytter testet ved mistanke om positiv alkoholtest.

•

Der henstilles til, at aktive medlemmer, herunder ryttere, trænere, linjedommere, banebyggere og andre officials
til en hver tid kan præstere en negativ alkoholtest, så længe stævnet er i gang.

•

Der kan foretages stikprøvekontrol ved samtlige stævner afholdt af MGA-DK

•

Desuden skal normale regler i de lande, som medlemmer af MGA-DK besøger respekteres.

Denne alkohol politik gældende for medlemmer af MGA-DK er lavet for at fremme sikkerheden, ansvaret og de
sportslige præstationer bedst muligt i MGA-DK.

Værdier
Vi sætter kvalitet og troværdighed højt
Initiativ og vilje er hjørnestene i vores organisation
Karriere og livet ved siden af ridning understøttes af alle
Vi rider med hjertet, og arbejder konstant og målrettet på at blive bedre
	
  

