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Adfærdspolitik 

Medlemmer af Store Heddinge Skytteforening bliver betragtet som gode rollemodeller både for hinanden 

og for andre i det omkringliggende samfund, derfor forventes der følgende adfærd af alle, både 

medlemmer som gæster i foreningen: 

• At man kommunikerer positivt og konstruktivt og tager hensyn til hinandens forskellighed i og 

foreningen. 

• At man behandler foreningens lokaler og inventar med respekt, bl.a. ved at rydde op efter sig og 

forlade en ren standplads på skydebanen, og et rent bord/lokale efter endt skydning. 

• At man selv har ansvar for sine ejendele – det vil sige, at foreningen ikke er erstatningspligtig ved 

bortkomne ting. 

• At man holder mobiltelefon på lydløs slukket på skydebanen. Samtaler føres udenfor skydebanen.  

• At man færdes hensynsfuldt og afdæmpet i såvel opholdslokaler som på skydebanen, både 

indendørs og udendørs. 

• At man ikke udviser truende eller anden voldelig adfærd, verbale, kropslige eller skriftlige trusler af 

nogen art. 

• At man ikke udfører nogen form for hærværk og lignende destruktiv adfærd. Foreningens 

medlemmer er hver især ansvarlige for egne handlinger og er derfor omfattet de almindelige regler 

for erstatningspligt, hvilket betyder, at den medlemmet er erstatningspligtigt, hvis man ødelægger 

foreningens eller andre medlemmers ejendom. 

• At man ikke offentliggør portrætfotos eller lydoptagelser uden de implicerede personers tilladelse. 

 

Rygepolitik 

Ledere og trænere i foreningen skal generelt være opmærksomme på deres ansvar som rollemodeller i 

forhold til egne rygevaner og risikoen for at påvirke andre til usunde rygevaner. 

• Foreningen er underlagt rygereglerne i lov om røgfrie miljøer, der er gældende fra 15. august 2007, 

da der er offentlig adgang til foreningens lokaler. 

• Rygereglerne skal forebygge, at ingen medlemmer ufrivilligt udsættes for passiv rygning.  

• Derfor er tobaksrygning ikke tilladt indendørs i foreningens opholdslokaler, heller ikke i lokaler, 

hvor folk passerer eller kun opholder sig i kort tid, og heller ikke i forbindelse med møder og sociale 

arrangementer mv. 

 



Alkoholpolitik 

Alkohol er en del af den danske kultur og opfattes af de fleste som en naturlig del af det sociale liv. 

Danskerne har et stort forbrug af alkohol, og det har danske unge også. De starter tidligt og drikker i 

gennemsnit mere end de fleste andre unge europæere. Foreningslivet kan være med til at præge den 

eksisterende kultur omkring alkohol, fordi der er god og positiv kontakt til medlemmerne. En af måderne at 

gøre det på er ved at udarbejde en alkoholpolitik i foreningen. Alkohol er det eneste legale rusmiddel i 

Danmark, og er omfattet af flere lovgivninger. 

Foreningens generelle holdning til alkohol: 

• Af hensyn til medlemmernes trivsel, sikkerhed under aktiviteter og foreningens omdømme, er den 

generelle holdning, at det ikke er acceptabelt, hvis medlemmer eller gæster møder op eller 

optræder påvirket i foreningen eller til dennes aktiviteter. 

 

• Foreningens alkoholpolitik gælder for alle medlemmer – også gæster m.v. altså for alle, der 

deltager i foreningens aktiviteter. 

 

• Foreningen udskænker ikke alkohol til personer under 18 år. 

 

• Til aktiviteter hvor der er omgang med våben, f.eks. en almindelig skydeaften eller skydestævner, 

vil der kun være tilladt at indtage 1 genstand inden, under eller i en pause i løbet af aktiviteten. 

Herudover vil det først tilladt for deltagere at indtage/købe alkohol efter at aktiviteten er afsluttet. 

 

• Det er acceptabelt at der ved særlige lejligheder gives mulighed for at indtage alkohol. Det kan for 

eksempel være til foreningens julefrokost eller lignende. Det er bestyrelsen som beslutter hvornår 

der er tale om en særlig lejlighed.  

 

• Hvis et medlem møder op eller optræder påvirket til en skydeaktivitet vil medlemmet blive nægtet 

deltagelse i aktiviteten. 

 

Stoffer 

Indtagelse af euforiserende stoffer som f.eks. hash, amfetamin og kokain er ulovligt og indebærer en stor 

sundhedsrisiko med fare for bl.a. fysisk og psykisk afhængighed. 

Det er IKKE muligt at opnå vandelsgodkendelse og have adgang til våben hvis man er dømt efter lov om 

euforiserende stoffer. 

Derfor har vi følgende regler: 

• I foreningens lokale og ved alle arrangementer i foreningens regi som f.eks. træningsskydninger, 

stævner, og arrangementer er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og 

videregive enhver form for euforiserende stoffer. 

• Medlemmer og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan 

uden yderligere grund nægtes adgang til enhver aktivitet mv., ligesom medlemmer kan bortvises 

fra foreningen af samme grund. 



• Enhver mistanke om at et medlem indtager, besidder, sælger og videregiver enhver form for 

euforiserende stoffer, vi blive anmeldt til politiet. 

 

Doping 

Store Heddinge Skytteforening tager afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at 

anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler. 

• Foreningen er som medlem af DGI underlagt Danmarks Idræts Forbunds antidoping regler og 

kontrolregulativ som beskrevet af Anti Doping Danmark. 

• Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive 

givet af DIF, DGI eller specialforbund i henhold til antidoping regulativet. 

Konsekvenser 

Generelt for alle regler og bestemmelser gælder, at hvis et medlem vælger at ignorere eller overtræde 

foreningens ARADS-politik, kan medlemmet i første omgang bortvises af bestyrelsen eller skydelederen. 

• Alt efter sagens karakter vil sagen blive vurderet af bestyrelsen som herefter træffer beslutning om 

eventuelle konsekvenser for medlemmet. 

• Ved alle overtrædelser gælder det, at straffen skal stå mål med overtrædelsen. 

 

 

Opfølgning og revision: 

• ARADS-politikken tages op på seneste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. Formålet er at 

følge op på om alkoholpolitikken eventuelt skal revideres. 

• Denne ARADS-politik er udarbejdet og godkendt på bestyrelsesmødet d. 06.02.2020. 

• ARASD-politikken fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling til orientering. 


