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3. Alkoholpolitik. 
 
Følgende retningslinier er gældende for udskænkning af øl m.v. fra klubbens lokaler samt 
afholdelse af arrangementer – både åbne og lukkede arrangementer m.v. 
 
Reglerne er anført i lovbekendtgørelse om Hotel- og Restaurationsvirksomhed nr. 163 af 
11.03.2003 samt DaTF’s retningslinier. 
Derudover har regeringen spillet ud med en klar holdning og opfordring til klubber og foreninger 
m.h.t. at udfærdige en alkoholpolitik for servering af øl og spiritus for unge under 18 år – 
holdningen er generelt, at der ikke må ske servering af øl og spiritus for unge under 18 år. 
 
Følgende praktiske retningslinier er gældende i RTK: 
 
• Der må under ingen omstændigheder udskænkes øl, vin eller spiritus for medlemmer under 15 

år, 
• Hvis der afholdes et arrangement kun for klubbens medlemmer – dvs. ingen forældre, 

søskende, kærester eller venner deltager – så betragtes det som et lukket arrangement dvs. 
ingen offentlig adgang – så må der gerne serveres øl for unge ml. 15 og 18 år, men ikke 
spiritus, 

• Hvis klubben foretager salg af øl og vand med fortjeneste – så kræves der altid næringsbrev/ 
alkoholbevilling, 

• Hvis forældre, søskende, kærester o.l. deltager i klubbens arrangementer, hvor der udskænkes 
øl, vin og spiritus, så kræves der næringsbrev/alkoholbevilling eller en lejlighedsbevilling hvis 
det er en enkelt fest – så må der under ingen omstændigheder serveres øl, vin eller spiritus 
m.v. for unge under 18 år – de må heller ikke selv tage øl og spiritus med, 

• Hvis klubben får en alkoholbevilling – så kan der ikke afholdes private fester med udskænkning 
af øl og spiritus for unge under 18 år. Dog kan klubben gerne afholde festen, men det kræver 
at det afholdes som en lukket fest, 

• Hvis klubben ikke har en alkoholbevilling – så kan man godt låne lokalerne ud til medlemmerne 
til afholdelse af private fester, 

• Bestyrelsen er ansvarlig med formanden som hovedansvarlig – hvis det fremgår af 
bestyrelsesreferater, at bestyrelsen har godkendt arrangementet eller evt. alkoholpolitikken – 
så er hele bestyrelsen kollektiv ansvarlig.  

 


