Politik for alkohol
1. Formål
Rudersdal Badminton (RB) har som formål
”… at fremme udøvelsen af badminton i Rudersdal Kommune for såvel motionister som turneringsspillere i alle aldersgrupper - ungdom, seniorer og
veteraner. Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab er det hensigten at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes
evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.”

I forhold til foreningens formål (om at styrke folkeoplysningen, medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar samt at mange af foreningens medlemmer er børn/unge) har
bestyrelsen fundet det rigtigt at fastlægge en alkoholpolitik.
Formålet med en alkoholpolitik i RB er at understøtte en sund alkoholkultur, der tager afsæt i


lovgivningens forbud mod
o at sælge alkohol til unge under 16 år,
o sælge alkohol med en styrke på mere end 16,5% til unge under 18 år, og
o at udskænke alkohol til unge under 18 år, samt



sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det er ikke formålet at prædike total afholdenhed, men et spørgsmål om at have en indstilling til at omgå alkohol på en sund og fornuftig måde.
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 badminton er det afgørende, og at hygge ikke nødvendigvis inkluderer alkohol.
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2. Bestemmelser om / forbud mod alkohol i RB
2.1. Aldersgrænse og alkoholfri zone
Aldersgrænse på 18 år: Medlemmer under 18 år må ikke indtage eller medbringe alkohol til aktiviteter i regi af RB. Aldersgrænsen gælder uanset hvilken afdeling i RB, der
står for aktiviteten. Aldersgrænsen gælder også, selvom ungdomsspilleren (< 18 år) har fået tilladelse af forældre/værge til at indtage alkohol.
Alkoholfri zone: Alkoholfri zone betyder, at ingen (hverken børn eller voksne ) må indtage eller medbringe alkohol.
Ungdomsafdelingen er alkoholfri zone. Ungdomsafdelingens skal forstås som aktiviteter i regi af RB’s ungdomsafdeling, dvs. træning, spiller- og trænermøder, holdkampe,
arrangementer (f.eks. summer camp og træningsweekender) samt turneringer (den del af klubmesterskabet, der omfatter ungdom, og åbne turneringer for
ungdomsrækker afholdt af RB).
Ved aktiviteter i regi af andre af RBs afdelinger (f.eks. seniorafdelingens holdkampe på hjemmebane og fællesspisning efter klubmesterskab for alle afdelinger) med
deltagelse af personer under 18 år (uanset om de er medlem af RB eller ej) opfordres de voksne (+18 år) deltagere (i særdeleshed medlemmerne) til at undlade at medtage
og indtage alkohol. Hvis der medtages og indtages alkohol bør dette have et meget begrænset omfang (maks. 1 genstand). Tilsvarende gælder banelejere, hvor en eller
flere af spillerne på den pågældende bane er under 18 år.
Spillere, trænere eller andre ledere, der forbryder sig mod princippet, vil modtage en advarsel - og gentagelse vil medføre karantæne eller i ekstraordinære tilfælde
eksklusion, iom. bestemmelserne i foreningens vedtægter. Såfremt unge under 18 år møder beruset op til træning/kamp/mv., så kontaktes forældrene (trænerene har
bemyndigelse hertil).
Pårørende (forældre og andre ”gæster”), der deltager i arrangementer mv. i regi af ungdomsafdelingen, vil blive gjort opmærksom på RB’s alkoholpolitik (alkoholfri zone),
og hvis de ikke retter sig efter politikken, vil de blive bortvist fra arrangementet.
2.2 Særlige bestemmelser for trænere og andre ledere, herunder bestyrelsesmedlemmer
Trænere og bestyrelsesmedlemmer skal ved ansættelse / indtræden i bestyrelsen informeres om RB’s alkoholpolitik.
RB’s trænere og andre ledere, herunder bestyrelsesmedlemmer forventes at optræde ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af leder- og træner opgaver i RB.
Overholdes dette ikke, vil pågældende blive kontaktet af bestyrelses og gjort bekendt med alkoholpolitikken. Ved gentagelse, vil personen blive frataget sine hverv i RB.
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2.3 Øvrige bestemmelser om alkohol
Det enkelte medlem og leder er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse.
Det forventes, at alle medlemmer og ledere erkender, at alle har et medansvar for, at RB’s alkoholpolitik efterleves. Dvs. at i den konkrete situation - er det de pågældende
ledere, instruktører eller repræsentanter, der har ansvaret for at foreningens alkoholpolitik bliver overholdt.
3. Information til medlemmer (m.fl.) om RB’s alkoholpolitik
Information om RB’s alkoholpolitik gives således:


Alkoholpolitikken lægges på foreningens website



Nye medlemmer informeres om alkoholpolitikken



Nye ledere - holdledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer - informeres om alkoholpolitikken



Trænernes ansættelseskontrakt henviser til alkoholpolitikken



Alkoholpolitikken tages op (informeres om) ifm. det første trænermøde og holdledermøde i hver sæson



Alkoholpolitikken omtales i det første nyhedsbrev i hver sæson



Ved afvikling af arrangementer i RB-regi gøres opmærksom på alkoholpolitikken .



Caféen i Rundforbihallen gøres bekendt med RB’s alkoholpolitik

4. Ajourføring af alkoholpolitikken
Bestyrelsen vurderer årligt behovet for ajourføring af alkoholpolitikken.
5. Hvem behandler sager omfattet af alkoholpolitikken
Alle sager omhandlende alkoholpolitikken behandles på bestyrelsesniveau. Bestyrelsen har tavshedspligt.
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