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Grenaa den 11. august 2017 
Alkohol- & rusmiddelpolitik 
 
Holdning og Kultur: 
Grenaa IF gerne vil fremme en foreningskultur, hvor fodbold er kendetegnet ved kammeratskab og socialt samvær på 
tværs af alder, religion og forudsætninger. 
 
Grenaa IF’s holdning til indtagelse af alkohol i foreningen er en åben holdning til fornuftigt alkoholforbrug. 
 
Formål: 
Formålet med Alkohol- & rusmiddelpolitik er at vise, at Grenaa IF har en holdning til indtagelse af alkohol og rusmidler 
i Grenaa IF regi og skabe tryghed omkring børne- og ungdomsholdene. 
  
Målgruppe: 
Alkohol- & rusmiddelpolitik gælder for alle som færdes i Grenaa IF - trænere, ledere, spillere, medlemmer og gæster. 
 
Trænere, ledere og andre som repræsenterer Grenaa IF skal altid fremstå som forbilleder i forhold til klubbens 
alkoholpolitik. Det enkelte holds ledere er altid ansvarlige for egne spilleres gøren og laden. Samtidig har alle klubbens 
trænere et fælles ansvar i forhold til alle klubbens spillere og deres indtagelse af alkohol.  
 
Retningslinjer: 
Alkohol- & rusmiddelpolitik gælder til enhver tid alle steder, hvor man færdes i klubregi, klubhus og baner. 
Klubben efterlever naturligvis landets love, når det drejer sig om udskænkning og salg af alkohol. 
 
Grenaa IF forventer, at trænere og ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe man har ansvar for medlemmer 
af Grenaa IF - herunder også ved stævner, på ture og lignende samt under transporten i f.eks. bus eller tog. 
 
Grenaa IF forventer, at trænere, ledere, forældre eller andre, der kører til kampe og stævner møder ædru og ikke 
indtager alkohol i det tidsrum, de er sammen med og/ eller kører med børn og unge under 18 år. 
Grenaa IF forventer, at trænere, ledere, medlemmer samt forældre alle har et fælles ansvar. Endvidere forventes, at 
det er legitimt, at viden om overtrædelse af klubbens Alkohol- & rusmiddelpolitik, gives videre til klubbens ledelse. 
 
Ved specielle lejligheder er det vigtigt at understrege, at der er gråzoneområder, som går ud over det normale. For 
eksempel en afslutningsfest for holdet, samt fest for klubbens trænere (under særlig hensyntagen til eventuelle 
trænere under 18 år). Såfremt de unge indtager alkohol ved disse lejligheder, skal dette ske efter samtykke fra 
forældrene. Den ansvarlige leder indgår aftalen med forældrene og har ansvaret for arrangementet. 
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Håndhævelse: 
Trænere, ledere og andre som repræsenterer Grenaa IF har et fælles ansvar for, at overordnede retningslinjer bliver 
efterlevet. I den konkrete situation (kursus, stævne eller lignende) er det de pågældende trænere, ledere eller 
klubpersoner, som har ansvaret. I den forbindelse understreges det, at ansvaret om muligt er endnu større ved de 
specielle gråzoneområder. 
 
Overtrædelse af klubbens alkohol- og rusmiddelpolitik medfører bortvisning og eventuel hjemsendelse for egen 
regning. Hvis der er tale om personer under 18 år, skal forældrene kontaktes og disse vil blive pålagt at afhente den 
unge. 
 
Indtages der/findes der rusmidler af enhver karakter hos medlemmer i Grenaa IF under kampe, stævner eller træning, 
konfiskeres og afleveres rusmidlet til politiet, her vil anmeldelse finde sted. Er der tale om unge under 18 år, kontaktes 
forældrene. Disse bliver pålagt at afhente den unge. 
 

1. Trænere, ledere, spillere, der møder beruset op på sportspladsen, vil blive sendt hjem med en advarsel 
2. Ved gentagelse indkaldes til samtale i det pågældende udvalg - med bortvisning eller afskedigelse til følge. 
3. Alkohol til indtagelse i klubhuset må ikke medbringes, men købes i klubhuset. 
4. Beruselse, der har bragt sikkerheden i fare eller skadet foreningens omdømme, medfører øjeblikkelig 

bortvisning. 
5. Bestyrelsen skal orienteres om alle sager omhandlende alkoholproblemer 

 
 
Alkoholpolitikken er vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. august 2017. 


