
FEST- OG ALKOHOLPOLITIK  
Behandlet på SFUs andet landsledelsesmøde 2018.  

REGLER GÆLDENDE TIL NATIONALE 
ARRANGEMENTER I SFU:  

• Ingen under 15 år må drikke alkohol  
• Alle mellem 15 og 16 år skal have en skriftlig tilladelse fra deres forældre/værge for 

at kunne drikke alkohol  
• Alle fra og med 16 år må drikke alkohol mod fremvisning af gyldig dokumentation 

for alder. Det værende et armbånd, udleveret mod gyldig legitimation ved 
indskrivningen.  

• Der skal være 2 ædruvagter, der kan håndtere pludseligt opståede situationer  
• Antallet kan øges, når deltagerantallet er mere end 100. Mindst en af disse skal have 

kørekort, og derudover ønskes kendskab til basal førstehjælp.  
• Der skal være planlagt ikke-alkoholbaserede sociale aktiviteter  
• Ingen under 18 må stå i bar til SFUs arrangementer nationalt eller i LL-regi, såfremt 

der bliver solgt alkohol i baren, medmindre man selv aktivt ønsker det. 
• Barvagter på SFUs nationale arrangementer har et særligt ansvar for at nægte at 

sælge mere alkohol til deltager, der har fået for meget at drikke, samt at videregive 
informationer om eventuelle meget berusede deltager til, de der har barvagten 
efterfølgende. 

• Det er ikke tilladt selv at medbringe alkohol til SFUs nationale aktiviteter med 
mindre det er i forbindelse med kitning på et landsledelsesmøde, eller der på forhånd 
er indgået en aftale med landssekretæren.  

o Medbragt alkohol vil blive konfiskeret og deltageren kan sendes hjem for egen 
regning.  

o Daglig Ledelse tager i samarbejde en beslutning om en eventuel hjemsendelse. 

ANSVARET FOR DEN GODE FEST 
• Grænseoverskridende adfærd på SFUs aktiviteter tolereres ikke  

o Medlemmer, der oplever grænseoverskridende adfærd kan altid tage kontakt 
til landsledelsesmedlemmer, der er forpligtet på herefter at orientere Daglig 
Ledelse.  

o I tilfælde af situationer med grænseoverskridende adfærd, skal mægleren 
forsøge at have en konstruktiv dialog med begge parter.  



o Grænseoverskridende adfærd kan sanktioneres med hjemsendelse for egen 
regning, af den der har opført sig grænseoverskridende. 

o Grænseoverskridende adfærd kan yderligere sanktioneres med karantæne fra 
nationale aktiviteter og i yderste konsekvens eksklusion. Det er 
forretningsudvalget, der foretager den konkrete vurdering i henhold til 
vedtægterne.  

• Grænseoverskridende adfærd defineres som:  
o Værende brud på almen sund fornuft  
o Værende subjektivt oplevet fysiske eller psykiske handlinger, der opleves som 

grænseoverskridende  
o Situationer, hvor der ikke er givet positivt samtykke, fra den person der er 

blevet udsat for grænseoverskridende adfærd.  
o I forbindelse med situationer, hvor der ikke er enighed i, om der er tale om 

grænseoverskridende adfærd, har den krænkede det afgørende sidste ord 
omkring, om der er tale om grænseoverskridende adfærd.  

LANDSLEDELSENS ROLLE  

• Som ledelsesmedlem på et træf har man en forpligtelse til at bidrage til, at alle får en 
god fest. Derfor kan man blive bedt om at stå for en alkoholfri aktivitet eller holde 
sig ædru.  

• Ansvaret for den gode fest indebærer at have et særligt ansvar for at sikre god tone 
og sige fra over for og forebygge grænseoverskridende adfærd.  

• Ethvert LL-medlem kan frabede sig en barvagt, hvis man finder det ubehageligt.  
• Det er alle ledende kammeraters rolle at hjælpe til med at sørge for, at disse regler 

overholdes.  
• Ledelsesmedlemmer må ikke vende det blinde øje til ”for festens skyld” eller i et 

forsøg på at være joviale og hyggelige.  
• Ledelsen skal loyalt forklare og argumentere for de vedtagne regler.  

 


