
ALKOHOL- og RUSMIDDELPOLITIK i Jelling fS 
 
Baggrund: 
Jelling fS skal være en forening, hvor forældre uden bekymringer kan sende deres børn og unge hen, velvi-
dende at de er i trygge rammer, hvor vi ikke accepterer forhold, der ikke er lovlige i forhold til alkohol, ryg-
ning, ulovlige rusmidler eller vækst- og præstationsfremmende stoffer.    
Alle steder hvor unge mødes med unge, er der en risiko til stede for, at der kan opstå situationer med for 
stor indtagelse af alkohol, at der lokkes til indtagelse af stoffer eller handles med stoffer. 
Jelling fS vil gerne give udtryk for klare holdninger i forhold disse emner. 
 

Formål: 
Formålet med at lave en fælles aktiv alkohol- og rusmiddelpolitik er at skabe tryghed og en så høj grad af 
klarhed som muligt for trænere, ledere, forældre og aktive i Jelling fS. Vi har en plan for, hvorledes vi hand-
ler, og hvem der gør hvad, hvis vi erfarer noget i vores regi. 
 

Rygning 
Det er forbudt ryge i alle lokaler, hvor Jelling fS udøver sine aktiviteter. Rygning er skadeligt og foreningen 
vil opfordre alle til at undlade at ryge - også uden for foreningen. Rygning nedsætter bl.a. den sportslige 
ydekraft.  
 

Alkohol  
Jelling fS ønsker på ingen måde at fremme brugen af alkohol i forbindelse med klubbens aktiviteter. 
Voksne er børnenes forbillede, og det er derfor yderst vigtigt, at trænere/ledere og seniorspillere går foran 
med et godt eksempel. 
Derfor skal trænere/ledere selv udvise fornuftig adfærd og påvirke børnene til ikke at drikke alkohol.  
Der kan nydes alkohol inden for de arealer, hvor der sælges alkohol. 
Ved åbne arrangementer gælder de til en hver tid gældende lovregler.  
(Der skal søges lejlighedsbevilling i forbindelse med afvikling af arrangementer, hvortil der er offentlig ad-
gang, og som afholdes på områder eller i lokaler, hvortil der IKKE i forvejen er udstedt alkoholbevilling)     
 

Rusmidler 
Jelling fS accepterer på ingen måde brug eller besiddelse af ulovlige stoffer og vækst- og præstationsfrem-
mende stoffer hos medlemmer eller hos folk, der er knyttet til klubben - hverken i, ved eller på de facilite-
ter foreningen bruger. Det accepteres heller ikke i forbindelse med sociale arrangementer.  
Derfor vil vi følge dette meget nøje. 
Med hensyn til JfS fitness foretages jævnligt stikprøve kontrol af Anti Doping Danmark.   
 

Handlinger: 
Hvis man som aktiv undres eller hører/ser noget, der kan have forbindelse med stoffer, kan man roligt hen-
vende sig til sin træner eller et bestyrelsesmedlem. Man vil blive taget alvorligt, og man kan være anonym i 
det videre forløb. 
 

Hvis en træner/holdleder undrer sig over ændret adfærd hos en af de unge aktive eller blot er bekymret på 
den unges vegne, tages kontakt til bestyrelsen for afdelingen. 
I bestyrelsen er der to eller flere der afgør, om der er noget i henvendelsen, som vi bør handle på. 
Hvis dette er tilfældet, vil de berørte og/eller deres forældre få besked pr. brev, mail eller telefon angående 
det, vi har set eller hørt. 
Foreningen vil i stort omfang gøre brug af henvisning til rådgivning og information hos Vejle kommunes 
misbrugskonsulent. Se mere på disse links: http://www.lokalraadplus.vejle.dk og kommuners hjemmeside 
om stoffer, alkohol og misbrug www.netstof.dk. 
Vi vil ligeledes tage kontakt til det lokale SSP.  
 

Ved gentagne overtrædelser af foreningens retningslinjer vil der kunne idømmes karantæne fra foreningen, 
og i yderste tilfælde vil medlemmet kunne blive bortvist.  
Handel med rusmidler vil under alle omstændigheder betyde bortvisning og anmeldelse til politiet.  
 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 18. maj 2011. 
Jelling fS. 

 

http://www.lokalraadplus.vejle.dk/
http://www.netstof.dk/

