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Alkoholpolitikken er gældende for alle aktiviteter. Der omfatter jagt, våben eller instruktion.
Alkoholpolitikken giver de retningslinjer, der skal sikre at aktiviteter kan afvikles forsvarligt og
trygt for alle deltagere og tilskuere.
På skydebanen.
Der må ikke medbringes alkohol på skydepladserne, dette gælder for både skytter og tilskuere.
Overtrædelse medfører bortvisning. Ved gentagelse vil personen blive udelukket fra at anvende
skydebanen. Udelukkelsen vil blive behandlet af bestyrelsen på førstkommende møde, og kan
der begrænses til en periode på ikke under 3 måneder.
Der bør ikke indtages alkohol inden skydning. Hvis en person vurderes uegnet til at anvende
våben, vil denne blive nægtet adgang til skydepladserne. En person der har indtaget alkohol ud
over hvad er er tilladt til at føre køretøj, vil altid blive nægtet adgang til skydepladserne.
Der må i forbindelse med almindelige skydninger indtages alkohol efter skydning i begrænsede
mængder. Da foreningen er en jagtforening uden udskænknings tilladelse i klubhuset, må
alkohol udskænkning ikke tage form af at være værtshus lignende.
Det er den baneansvarliges ansvar, at reglerne overholdes. Alle på skydebanen kan påtale
overskridelser af alkoholpolitikken, og har en forpligtigelse til at orientere den baneansvarlige.
Den baneansvarlige er angivet ved skiltning i klubhuset.
Instruktører
I forbindelse med instruktion, uanset om der er tale om skydning, hundetræning, jagt eller
andet må instruktøren umiddelbart inden instruktion ikke indtage alkohol.
Hvis en instruktør forekommer påvirket eller lugter af øl/alkohol, skal de øvrige instruktører
sikre at denne ikke instruerer. Ved gentagelse vil instruktøren blive frataget hvervet.
Der må efter afsluttet skydning eller kursus indtages alkohol i begrænsede mængder.
Jagt
Ved foreningsjagt må der inden jagt start udskænkes en genstand per person og i forbindelse
med frokost inden fortsat jagt må der indtages en enkelt øl eller tilsvarende.
Der må efter afsluttet jagt indtages alkohol i begrænsede mængder
I tvivlstilfælde kontaktes formanden, der er bemyndiget til at afgøre sagen
umiddelbart. Sagen skal herefter behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
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