
Alkoholpolitik  
 

For alle, der bruger og besøger  
 

Kolding Volleyball Klub 
 
Formål: Alkoholpolitikken indføres for at understøtte en sund alkoholkultur, der tager afsæt i såvel 
lovgivningen såsom Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det primære sigte er at støtte Sundhedsstyrelsens 
indsats for at udskyde unges alkoholdebut samt præge de unge i en retning af et sundt og fornuftigt 
forhold til alkohol – hvor de oplever, at volleyball er det afgørende, og at hygge ikke nødvendigvis 
inkluderer alkohol. 
 
Formålet er ikke at prædike total afholdenhed, men et spørgsmål om at have en indstilling til at omgås 
alkohol på en sund og fornuftig måde. 
 
Med denne alkoholpolitik, forpligter vi samtidig hinanden til at tage emnet op med volleyballklubbens 
medlemmer. Derigennem håber vi at kunne være med til at præge de unge i en retning af at få et sundt og 
fornuftigt forhold til alkohol. 
 
Kolding Volleyball Klub vil tage ansvar for: 

• At sikre rammer, der fremmer børn og unges sundhed og trivsel, herunder udskydelse af 

alkoholdebut. 

• At der ikke udskænkes alkohol til personer under 18 år. 

• At personer under 18 år ikke indtager eller medbringer alkohol til aktiviteter i volleyballklubbens 
regi. 

• At personer, der møder beruset op til træning, kamp eller stævner, bortvises. For unge under 18 år 
kontaktes forældrene. 

• At klubbens tillidsfolk, herunder ledere, trænere og frivillige, optræder ædrueligt og etisk korrekt 

under udførelse af leder- og træneropgaver i klubben. Hvis klubbens ledelse observerer eller på 
anden måde bliver gjort opmærksom på, at en person under udførelse af lederopgaver i klubben 
optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af klubbens ledelse og blive gjort 
bekendt med klubbens alkoholpolitik. Ved gentagne tilfælde vil personen blive frataget sit hverv. 

 
Vi vil adskille idræt og alkohol, så: 

• Der ikke sælges eller udskænkes alkohol til personer under 18 år i regi af klubben. 
• Alkohol aldrig vil være det samlende element ved et arrangement i klubben. 
• Officiel presse-, promoverings-, dokumentations- og kommunikationsmateriale for samtlige 

klubaktiviteter ikke indeholder alkohol eller symboler, der synliggør eller promoverer alkohol. Det 
gælder også sociale medier, video, foto, blogindlæg mv. 

 
Hvis alkoholpolitikken ikke overholdes 
Bliver alkoholpolitikken ikke overholdt, så er der flere måder at håndtere det på, eksempelvis: 
 

• At tage en samtale med forældre og træner 

• At man skal blive væk fra næste træning 

• At man modtager en advarsel 

• At man fratages sine hverv 

• At man bliver bortvist 
 
Alkoholpolitikken træder i kraft aug. 2022. 


