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Exempel på sociala medier är Instagram, Snapchat , TikTok, Facebook, Twitter, Youtube samt Blogg- 

och V-loggar! 

 

På Stora Ekeby Ridklubb är vi positiva kring användandet av sociala medier för att ytterligare sprida 

den fina gemenskap vi tillsammans byggt upp inom klubben. Bilder hjälper oss att minnas härliga 

stunder tillsammans på ridklubben och kan även vara ett värdefullt verktyg för visuell hjälp i vår egna 

utveckling inom ridningen, exempelvis kan en filmatisering av ens egna ridning ytterligare förstärka 

vad som behöver förbättras i sits, hållning osv. 

Våra medlemmar på Stora Ekeby Ridklubb är aktiva i sociala medier på olika vis och i varierande 

utsträckning. Vi ser även att det är viktigt att poängtera att personer som inte är medlemmar i 

klubben men som vistas på anläggningen eller deltar i aktiviteter på ridskolan även följer dessa 

principer. 

Det är viktigt att komma ihåg att din personliga medverkan i sociala medier även påverkar bilden av 

Stora Ekeby Ridklubb när ridklubben syns eller nämns i ditt flöde. Du är alltid personligt ansvarig för 

sådant du publicerar på sociala medier oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, 

förtroendevald, anställd eller privat besökande.  

När du som individ skriver inlägg eller diskuterar klubbens verksamhet eller sådant som kan 

sammankopplas med klubben i sociala medier vi vill lyfta några saker som vi ser som värdefullt att 

alltid ha med i åtanke; 

• Använd sunt förnuft, saker som du inte skulle säga direkt till en kompis, en förälder eller en 

lärare personligen hör inte hemma på nätet heller 

• Fråga alltid personen om lov innan du filmar eller tar kort, extra viktigt om du avser att dela 

materialet i sociala medier 

• Kom ihåg att du alltid representerar Stora Ekeby Ridklubb, både den tid som du befinner dig 

på och omkring ridanläggningen samt i andra situationer utanför anläggningen 

• Publicera, skicka eller dela aldrig något som kan skada, kränka eller såra en annan person 

• Vid publicering av filmklipp från ridlektion på sociala medier får inte ridlärarens röst höras  

• Det är inte tillåtet att publicera filmklipp eller bilder på våra hästar där de framställs på ett 

illavarslande sätt 

• Om du ser eller upplever budskap eller andra tveksamheter på sociala medier, 

uppmärksamma personalen i stallet, ridlärare, förtroendevalda i Sterkus eller styrelsen för 

ridklubben för vidare hantering 

• Om du upplever något kring Stora Ekeby ridklubb är mindre positiv är det alltid bättre att ta 

upp din feedback direkt med personalen, ridlärare eller förtroendevalda i Sterkus eller 

styrelsen för ridklubben så vi tillsammans ges möjligheten att hantera den uppkomna 

situationen på ett lösningsorienterat förhållningssätt, snarare än att diskussionerna sker 

öppet på nätet 

Av säkerhetsskäl är det extra viktigt att komma ihåg att när vi hanterar hästarna, både på 

hästryggen och från marken, låter vi bli att använda telefonen. Föräldrar har ett stort ansvar i att 

säkra sin egna samt sina barns hantering av mobiler i samband med hästhantering!  

Alla ska känna sig trygga på vår ridklubb, ingen ska behöva utsättas för negativa handlingar i 

verkligheten eller på sociala medier. På Stora Ekeby Ridklubb skall de positiva upplevelserna vara det 

som syns och hörs i alla sammanhang! 

 


