
Alkoholpolitik i Gjern Idrætsforening. 

På opfordring fra forskellige sider har vi, i bestyrelsen for Gjern Idrætsforening, udarbejdet en 
samværs- og alkoholpolitik, som vi ønsker, at vore medlemmer og deres familier respekterer . 

Idrætsforeningen ønsker at indføre en samværspolitik, der medfører, at børn og unge, deres 
forældre, vore trænere og ledere skal kunne føle sig trygge ved at færdes og fungere i foreningen. 
Derfor er det vigtigt, at vi får politikken kommunikeret ud til alle ledere, instruktører, medlemmer 
og forældre. 

Dette sker ved, at vi udarbejder en folder om politikken og udleverer denne ved sæsonopstart, til 
både idrætsudøvere, deres forældre og ledere og instruktører, og til andre interesserede ved den 
årlige generalforsamling. Folderen vil ligeledes kunne findes på Gjern Idrætsforenings 
hjemmeside; www.gjern-if.dk. 

Ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen har pligt til at læse folderen.  

Samværspolitikken omfatter politikker på følgende områder: 

¾ Børneattester. 
¾ Omgangsform. 
¾ Alkohol. 
¾ Rygning. 
¾ Euforiserende stoffer. 

Børneattester 

x Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, som har med børn og unge under 15 år 
at gøre, for at afsløre eventuelle domme for seksuelle overgreb. Gjern Idrætsforening har 
udarbejdet en procedure, som sikrer at der indhentes børneattest på alle ledere og 
instruktører mindst én gang om året. Oplysninger omkring børneattester behandles 
fortroligt. 

x Er en leder registreret i kriminalregistret, kan vedkommende ikke virke i foreningen. 

Alle har pligt til at kontakte bestyrelsen eller udvalgsformændene i foreningen, hvis de hører 
rygter om krænkelser eller selv har mistanke om, at der er noget galt. Bestyrelsen og 
udvalgsformændene træffer herefter beslutning om, hvad der gøres i forbindelse med 
henvendelsen. 

 

 

 



Omgangsform 

x  I Gjern Idrætsforening taler vi pænt til hinanden. Det vil sige, at vi ikke accepterer sjofle 
eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder 
også i forbindelse med sms-beskeder. Det pålægges ledere og instruktører at sørge for, at 
dette bliver overholdt, ved hurtig indgriben, hvis det sker. 

x I forbindelse med brug af omklædningsrum går en leder ikke ind i det modsatte køns 
omklædningsrum, og ingen leder går i bad sammen med børnene. 

x Under omklædning er det forbudt at tage billeder – herunder også med mobiltelefon. 
x Forældre opfordres til at deltage aktivt i deres børns idrætsliv. De kender barnet bedst, og 

er derfor bedre til at opdage, hvis barnet mistrives. 
x Har man mistanke om eller har man konstateret, at foreningens politik vedrørende 

omgangsform ikke bliver overholdt, skal man tage kontakt til bestyrelsen, som skal handle 
herefter. Bestyrelsen afgør ligeledes hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører. 

Alkoholpolitik 

x Ved arrangementer og fester i idrætsforeningen følges gældende lovgivning. Det vil sige 
ingen udskænkning til unge under 18 år. 

x Idrætsforeningen forventer, at vore ledere møder ædru. 
x Idrætsforeningen forventer, at forældre som kører til kampe og stævner ikke indtager 

alkohol i dette tidsrum. 

Har man som forældre eller anden person mistanke om eller konkrete eksempler på, at 
foreningens alkoholpolitik ikke overholdes, har man pligt til at henvende sig til bestyrelsen, som 
afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal medføre. 

Politik om rygning 

x Foreningens klubhus i anlægget og klublokalet i Gjern Kultur- og Idrætscenter er totalt 
røgfrit. 

Politik om brug af euforiserende stoffer 

x Indtagelse af euforiserende stoffer i idrætsforenings-regi medfører omgående ekskludering 
af foreningen. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i Silkeborg 
Kommune. Opdages salg/ køb af stoffer på foreningens områder, eller mellem foreningens 
medlemmer, tages der kontakt til politiet. 

Har man kendskab til eller mistanke om, at foreningens politik omhandlende euforiserende stoffer 
ikke bliver overholdt, har man pligt til at kontakte bestyrelsen, som så vil handle jf. ovenstående. 



Som supplement til samværspolitikken er der udarbejdet nogle retningslinjer ift. forældre, som har 
børn, der dyrker idræt i Gjern Idrætsforening. Disse listes op herunder: 

Gjern IF´s 10 forældrebud. 

9 Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det. 
9 Har du mindre børn der dyrker idræt, tilbyd da gerne din hjælp – der skal ofte trøstes 

og snøres snørebånd. 
9 Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille. Der er kun brug for en dommer. 
9 Respekter trænerens og dommerens beslutninger  
9 Skab god stemning ved kampene – vær positiv og støttende. 
9 Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit 

barn. 
9 Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet. 
9 Kør ikke med flere børn i bilen, end der er seler til. 
9 Alkohol og børnesport hører ikke sammen! 
9 Husk på, at det er dit barn, som dyrker idræt – ikke dig. 

 
Bestyrelsen for Gjern Idrætsforening. 

 


