
 
 
 
Retningslinje til, hvordan vi håndterer 

ALKOHOL- OG RUSMIDLER 
 
I Danmarks Jægerforbund (DJ) har vi et fælles ansvar for at værne om jægernes gode omdømme. Derfor 
ønsker vi at sætte fokus på acceptable rammer for alkohol og rusmidler. 
 
 

RETNINGSLINJE 
 

En jæger, der bærer våben, lever under de samme betingelser som bilister, der kører bil. 
 
 
 
Denne retningslinje skal medvirke til at: 
 

• Synliggøre Danmarks Jægerforbunds holdning til alkohol og rusmidler. 
• Skabe et attraktiv forbund med et godt og udviklende miljø for det enkelte medlem, den enkelte 

jagtforening og for hele forbundet. 
• Skabe rammerne for, at medlemmerne trives. 
• Fastholde forbundets troværdighed og gode image samt sikre, at forbundet kan leve op til 

fremtidige medlemmers krav om udfoldelse af vores fælles interesse og sammenhold. 
• Skabe debat og åbenhed om emnet for at imødegå fordomme og tabuer. 

  
Den generelle holdning 
Af hensyn til medlemmernes trivsel, sikkerhed under aktiviteter, og forbundets omdømme er det ikke 
acceptabelt, hvis medlemmer møder op og optræder påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbundet, 
i jagtforeninger eller til aktiviteter. 
  
Uddybende anbefalinger 
• Alkohol og messer/store arrangementer 

Når medlemmer repræsenterer forbundet, en kreds, et jægerråd eller en jagtforening på en messe 
eller til et stort arrangement, bør man afholde sig fra at drikke alkohol. En god dialog kan hurtig 
ødelægges af lugten af alkohol, og selv en enkelt øl er nok til, at den sætter duftspor. 

  
• Alkohol og forbundsmesterskaber - som deltager 

Deltagere ved aktiviteter indtager ikke alkohol, mens man er den del af aktiviteten. 
 

• Alkohol og forbundsmesterskaber - som tilskuer 
Til aktiviteter bør der ikke indtages mere alkohol, end man til enhver tid kan føre en bil og bestå en 
alkoholtest.  
 

• Alkohol på jagt 
Til aktiviteter, hvor der er omgang med våben, f.eks. en dag med jagt, bør der ikke indtages mere 
alkohol, end man til enhver tid kan føre en bil og bestå en alkoholtest.  
 

• Alkohol og møder 
Mødedeltagere bør ikke indtage mere alkohol, end man til enhver tid kan føre en bil og bestå en 
alkoholtest. 
 

• Alkohol og kurser 
Ved kurser, møder og lignende, hvor der overnattes, bør indtagelsen af alkohol om aftenen begrænses 



og ikke overstige grænsen for, at man stadig er under promillegrænsen for at køre bil næste morgen.  
 

• Alkohol på skydebanen 
Der må ikke indtages alkohol under skydning.  
 

• Våbentransport for medpassager 
Det er op til den enkelte jæger at være sit ansvar bevidst i forhold til transport af våben. Selv om man 
er medpassager og ikke fører af bilen, så har man ansvaret for, at ens våben transporteres efter 
gældende lovgivning. 
 

• Alkohol og billeder 
Hvis der fotograferes ved en aktivitet, opfordrer vi til, at flasker enten fjernes før billedet tages eller 
at billedet beskæres, så flasker ikke kan ses, inden billeder anvendes på f.eks. sociale medier.  
 

• Alkohol og annoncører/sponsorer 
Vi mener ikke, at det er et problem at have sponsorer eller annoncører som f.eks. et bryggeri. 
Selvfølgelig skal vi ikke lade os sponsorere med store mængder alkohol eller lignende, men en annonce 
eller en donation har vi ikke problemer med at modtage. Alle foreninger køber alkohol og støtter 
dermed bryggerierne modsat. Det er holdningen til, hvornår og hvor meget der indtages, der er vigtig.  
 

• Alkohol og fester 
Det er acceptabelt, at der ved særlige lejligheder gives mulighed for at indtage alkohol over 
promillegrænsen. Det kan for eksempel være til fest eller lignende. I jagtforeningerne er det 
bestyrelsen, som beslutter, hvornår der er tale om en særlig lejlighed. 
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