
Alla skall känna sig välkomna i stallet oavsett 
kön, ålder och ridnivå.

• Hälsa! Både på vänner och de du ännu inte 
känner. 

• Var hjälpsam. 
• Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
• Se till så att alla som vill vara med får vara 

med. 
• Visa lika mycket respekt till alla oavsett ålder, 

kön och ridnivå.
• Tänk på att även om vi gör på olika sätt så kan 

det vara lika rätt.
• Var den person du själv skulle vilja ha som  

förebild.
• Prata MED varandra, inte OM varandra. 
• Acceptera andras misstag, ingen är perfekt.
• Inga frågor är dumma.
• Sluta dissa, börja hissa!

Skulle det hända något som du känner att du inte 
kan hantera själv eller om du helt enkelt bara vill 
ha hjälp att reda ut något. Känn dig alltid  
välkommen till att prata med oss i personalen eller 
styrelsen. Vi vill att alla ska må bra i stallet! 

Vi på RRK tycker såklart att 
det är kul att lägga ut  
bilder på våra fina hästar 

I stallet På sociala medier 

Så här möts vi på Råda Ridklubb

eller skriva inlägg om vad som hänt i stallet. Men 
det gäller att vi inte tappar respekten för varandra 
när vi har en skärm att gömma oss bakom. Alla 
ska trivas och känna sig trygga hos oss. Vi har 
därför tagit fram några förhållningsregler som vi 
gärna vill att alla ska följa, detta för att motverka 
nätmobbning och göra de sociala medierna så 
trivsamma som möjligt. 

• Tänk på att du som medlem i RRK represente-
rar klubben den tid du är i stallet, på och om-
kring anläggningen, både vad gäller det du gör 
samt vad du skriver på sociala medier.

• Ta inga bilder och lägg inte ut bilder utan att 
fråga om lov. Detta gäller även de som kommer 
med i bakgrunden.

• Visa respekt i sociala medier, uttryck dig inte 
annorlunda än du skulle gjort i ett samtal med 
personen du skriver om.

• Kommentera aldrig någon nedsättande och 
agera inte ridlärare i kommentatorsfältet.

• Tänk på att inlägg i sociala medier läses av 
många andra än den som det var tänkt för.

• Ibland kan det vara svårt att säga nej om man 
blir tillfrågad så tänk en extra gång.

• Visa gott omdöme. 
• Och du, en positiv like eller kommentar är ett 

väldigt enkelt sätt att sprida glädje på. 
• Sluta dissa, börja hissa!

I övrigt gäller begränsat användande av mobiler i 
stallet av säkerhetsskäl, samt övriga regler för stall, 
hästar och verksamheten.


