
 
 
Idrettens holdning til alkohol   

NIFs lover 
Idrettsbevegelsen har i mange år arbeidet forebyggende mot bruk av alkohol og tobakk. I 

NIFs lov kapittel 11 § 11-2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser står det: 

  

Straff etter disse bestemmelser kan ilegges dersom person eller organisasjonsledd: 

  

f) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag eller 

serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnet ledd der personer under 18 

år deltar. 

  

Fra Idrettspolitisk dokument Tingperioden 2007-2011 
I Idrettspolitisk dokument kapittel 1.4 En verdiprosess i idretten, står følgende om alkohol: 

Idretten vil gjennomføre en prosess for å få diskutert, konkretisert og synliggjort idrettens 

verdigrunnlag. Alle organisasjonsledd skal delta i prosessen.(…) Verdidilemmaer som 

alkohol i idrettssammenheng må diskuteres og holdninger mot bruk av 

dopingmidler/dopingmetoder tydeliggjøres.  

  

Alkoholfrie soner 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité forventer at idrettslag og klubber 

følger de vedtatte retningslinjer hvor de markerer idretten som rusfri sone. 

AV-OG-TIL har definert trafikk, graviditet, idrett og friluftsliv, arbeidsliv, sorg og 

depresjoner, konflikter, båt og badeliv og samvær med barn og unge som soner for rusfrihet. 

Dette er soner som har relativ høy oppslutning i befolkningen. NIF er én av mange frivillige 

organisasjoner som står bak AV-OG-TIL. www.avogtil.no 

  

 

 

 

Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 
 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som 

arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (§11-2 g) 

 

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt 

og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for 

barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. 

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har 

på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 

 

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor 

ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg 

gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (§11-2 g)  
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5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en 

vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle 

organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. 

Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser 

informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle 

som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde 

seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. 

 

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for 

alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold 

over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. 

Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn 

som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kristiansund Atletklubb  

 
 

 

 

Regler / holdninger for rusbruk ved deltakelse på stevner etc. i KAKs regi. 

 

Vedtatt i styremøte 5.9.2009, Sak 5. 

Regler/holdninger for rusbruk ved deltakelse på stevner 

- Styret i KAK besluttet i styremøte den 5.9.2009 at klubben vil følge 

NIF og Olympisk Komités normer og regler for rusbruk, som setter 

klare regler for alkoholbruk der barn og unge i aldersbestemte klasser 

deltar.  

Et trygt og alkoholfritt miljø er målet. 

 

 

Ved overtredelser av alkoholforbudet blir dette håndtert på følgende måte i 

KAK: 

Første gang – muntlig advarsel 

Andre gang – skriftlig advarsel 

Tredje gang – utvisning fra klubben 

 

Styret 
 

 


