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Alkoholpolitik 
Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde d. 4.12.2021 

I forlængelse af CISV International’s R-07 Positive Behaviour Policy har CISV Danmark vedtaget 

en alkoholpolitik. 

Hensigten er, at mindreårige skal kunne deltage sikkert og trygt i CISV Danmarks aktiviteter, og 

at forældre, der sender mindreårige på aktiviteter, er forsikrede om, at vi i CISV Danmark som 

minimum overholder samme regler for adfærd i forhold til alkohol. 

Det ligger til enhver tid de enkelte lokalforeninger frit for at føre en mere restriktiv alkoholpo-

litik end CISV Danmarks. 

I det følgende skal ”deltager” forstås som en person, der er tilmeldt en tilskudsberettigede ak-

tivitet i CISV Danmark – dvs. deltagere, ledere, stabe, trænere. 

Det er den afholdende stab i samarbejde med lokalforeningen, der har ansvaret for af hånd-

hæve alkoholpolitikken. 

Politik for servering og indtagelse af alkohol 
• Man skal være 18+ for at indtage alkohol på CISV Danmarks aktiviteter 
• Der er ikke servering/indtagelse af alkohol på weekender, hvor der er deltagere 

under 16 år – fx ICUW, UWX, UWY, UWBB’er, JB-aktiviteter og CFA 
• Der må ikke indtages alkohol efter midnat 
• Der serveres ikke spiritus, men kun øl, vin o.l. Der vil altid serveres alkoholfrie 

produkter 
• Der skal være mindst en person til stede, der ikke indtager alkohol 
• Der må ikke være overdrevet/overforbrug af alkohol 
• Man skal på ethvert tidspunkt kunne deltage ædru og aktivt i aktiviteter/træning 
• Der må ikke planlægges/afvikles aktiviteter, der lægger op til alkoholindtag. 

  

https://docs.cisv.org/sp/resources/R-07_Behaviour_Policy.pdf
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Eksempler 
På UW1 må en leder gerne drikke en øl kl. 

23. 

På UWBB må en leder ikke drikke øl. 

På UW1, vil udvalget, sammen med LF sørge 

for alkoholfrie alternativer  

HVERKEN på UW1 ELLER UWBB må en 

JC drikke alkohol  

På UW1 udbryder ildebrand kl. 23 og alle er 

heldigvis relevante nok til at håndtere situ-

ationen, fordi de har fulgt reglerne 

På alle UW’er vil overdrevent forbrug af 

alkohol medfører strengere konsekven-

ser (jf. R-07) 

På UW3 har udvalget planlagt en social akti-

vitet, den inkluderer selvfølgelig ikke alko-

hol og lægger ikke op til indtag af alkohol 

En leder kom ikke til træning søndag 

morgen på UW1 pga. tømmermænd, 

herefter tages kontakt til lokal RM, der 

fx giver en mundtlig advarsel  

Sanktioner ved overtrædelse 
Afholdende stab tager kontakt til den lokale Risk Manager ved overtrædelser. Sanktionen er en 

mundtlig advarsel, og ved gentagelser håndteres det videre forløb i samarbejde med national 

Risk Management. 

I forlængelse af R-07 Positive Behaviour Policy er overdrevent indtag af alkohol forbudt, og 

medfører de strengest mulige sanktioner angivet R-07 Positive Behaviour Policy. 
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