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DGI Østjylland Skydnings 
Alkohol- og rusmiddelpolitik for skytter, ledere m.fl. 
under officielle turneringer i DGI Østjylland Skydning 

 
Formålet: 
At udgive retningslinjer om brug af alkohol og ulovlige rusmidler i forbindelse med turneringer 
under DGI Østjylland Skydning, både i Pistol- og Riffeludvalget, med det sigte at hindre uhensigts-
mæssig kombination 
af alkohol og skydevåben. 
Det er dog ikke Pistol- eller Riffeludvalget’ s hensigt at virke formynderisk og der skal være plads til 
en vis 
men fornuftig vinkel på området. RUV ønsker, at der skal være et sundt og afslappet forhold til 
indtagelse af alkohol. 
I en sport som skydning er det vigtigt, at der er fokus på sikkerhed, og at alle tilstedeværende 
på og omkring skydebanen kan færdes uden risiko og uden bekymringer. 
 
 
D. 23.08.2022 blev det enstemmigt vedtaget i PUV og D. 30.11.2022 blev det enstemmigt vedtaget i 
RUV, at vores Alkohol- og Rusmiddel politik ved turneringer arrangeret af PUV og RUV, er følgende: 
 
 

• Indtagelse af alkohol / ulovlige rusmidler tillades ikke før og under skydningen.  
Dette gælder for skytten, træneren, lederen og andre med adgang til våben og ammuni-
tion. 

• Skytten, træneren og lederen må ikke komme påvirket på skydebanen 

• Man må godt drikke alkohol, når skydningen eller trænergerningen er overstået 

• Man har pligt til at reagere, hvis man er vidne til, at en anden vil sætte sig beruset ind i en 
bil for at køre. 

 
 
Konsekvensen: 
Ved overtrædelse af politikken bliver man diskvalificeret og bortvist fra skydningen. 
En gentagen overtrædelse af Alkohol- og Rusmiddelpolitikken kan medføre karantæne. 
Karantænens længde fastsættes af PUV eller RUV – DGI Østjylland Skydning. 
Enhver overtrædelse i forbindelse med euforiserende stoffer får alvorlige konsekvenser for den 
pågældende, ved politianmeldelse og udelukkelse fra skydning. 
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