
 

 

 

Motionären Linköpings Fältrittklubb (LFK) har genom dess ordförande Karin Rydman och 

sekreterare Maria Grundström motionerat om följande och yrkar på följande beslut av 

årsmötet: 

1. Att införa olika priskategorier för meny med och utan alkohol under Ridsportgalan 
kommer främja lägre alkoholintag hos samtliga deltagare.  

2. Att dela upp Ridsportgalan, 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 Ridsportgala 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. 

Östergötlands Ridsportförbunds Huvudstyrelse (HS) yttrande och förslag på beslut för 
årsmötet:  

Allmänt: De senaste åren har galan haft ca 650 – 850 st gäster. HS anser att ÖRF följer 
Svenska Ridsportförbundet (SvRF) alkohol och drogpolicy och genom att alkohol bara 
serveras, för de som önskar, i samband med måltid som del av biljettpriset. På galan sätts 
idag band och id kontroll görs på de gäster som bedöms vara mellan arton och tjugofem år. 
Ett glas vin serveras till förrätten och ett glas vin till huvudrätten. Om en gäst önskar ett 
alkoholfritt alternativ så säger gästen till vid bordet och kan önska även påfyllning inom 
biljettpriset.  Själva utskänkningen genomförs och kontrolleras av arrangören (idag 
Linköpings Konsert och Kongress) och under deras alkoholutskänkningstillstånd. 

Förutom själva ”alkoholfrågan” så har även administrationen och logistiken en stor inverkan 
på vad som är praktiskt genomförbart i form t ex biljettadministration. Idag sker 
biljetthanteringen av kansliets personal som bokning, ombokningar, bordsplacering så att 
olika sällskap får sitta tillsammans, distribution av biljetter, fakturering/betalning av olika 
biljetter, biljettredovisning mm manuellt och då med en biljettkategori med ett enhetspris 
för enkelhetens skull. 

 

1. HS: Att införa olika biljettkategorier med/utan alkohol och med olika priser (om det 
är kostnadsmässigt möjligt för att inte priserna ska bli för höga) och som är 
bokningsbara i förväg (och ombokningsbara) med tillkommande biljetthantering (se 
ovan) så anser HS att det är svårt att genomföra det praktiskt utan ökad 
administration och kostnad. Därför föreslår istället HS att ÖRF ska istället utreda och 
se om det är möjligt (administrativt och kostnadsmässigt) att ha bara en biljett- och 
priskategori som är utan alkohol som bas och där vinpaket kan köpas till privat och på 
plats. 
 
HS anser att motionen är besvarat och yrkar att motionen 1) avslås i sitt yrkande och 
att årsmötet istället beslutar enligt HS förslag. 
 

2. HS: En del av attraktionskraften för t ex sponsorer är att det finns representation av 
både ungdomar och vuxna och med prisutdelning därtill. En annan del är att sport ska 



 

 

 

inkludera istället för att exkludera. Jmfr t ex Riksidrottsförbundets ”Idrott för alla”. HS 
anser vidare att ”Galaupplevelsen” skulle bli avbruten om en hel del av gästerna 
(ungdomarna) vid givet tillfälle skulle behöva lämna och därmed lämna ett tomrum 
efter sig. Dessutom skulle antagligen transport till och från galan försvåras om 
föräldrar, vuxna är kvar och ungdomar ska skjutsas hem tidigare.  

HS anser motionen besvarad och yrkar avslag. 

 

3. Förutom argumenten redovisade i punkterna a) Allmänt, b) 1) och c) 2) så anser HS 
att ett sådant arrangemang dvs att om det ska genomföras två arrangemang vid två 
tillfällen, en för ungdomar och en för vuxna, så skulle det öka administrationen och 
kostnaderna tex all övergripande gemensamma kostnader som t ex lokal, servis, 
säkerhet, underhållning mm skulle bli två gånger dvs en gång per tillfälle och som då  
sedan ska fördelas på ett färre antal gäster per tillfälle och kuvert med resultat att 
priserna per kuvert skulle öka till antagligen en nivå där attraktionskraften försvinner 
och då antagligen speciellt för ungdomarna som inte har samma köpkraft som de 
vuxna. 
 

HS anser motionen besvarad och yrkar avslag. 

 


