
Retningslinjer for rusmidler i 4H 
Sist revidert 28. april 2019 av landsstyret i 4H 

1. Innledning

Retningslinjene gjelder for alle deler av organisasjonens medlemmer, klubber

klubbrådgivere, ansatte og leder på klubb, fylker og landsnivå.

4H er medlem i organisasjonen Av og til – uten alkohol. 

2. Narkotika

a) 4H tar avstand fra all bruk og oppbevaring av narkotika, i henhold til norsk lov. Bruk,
omsettin, eller oppbevaring av narkotika på 4H sine arrangementer politianmeldes og
sanksjoneres ifølge beredskapsplanen.

3. Arrangementer med målgruppe barn og unge under 18 år

a) Alle arrangementer i regi av 4H der det deltar personer under 18 år, er alkoholfrie.
Dette gjelder også på organisert reise til og fra arrangementet. Eksempler på slike
typer arrangement er alle leirer og kurs for medlemmer i medlemsalder, samt
årsmøter, Storkurs, DAF-kurs og lignende. Brudd medfører hjemsendelse på egen
regning. Fylkesstyret, landsstyret eller den som er delegert myndighet ifølge
beredskapsplanen til 4H Norge vedtar sanksjoner ved brudd på reglene.

b) Arrangementer i 4H skal ikke oppfordre til eller legge til rette for røyking eller
snusing. Områder der 4H-ere oppholder seg, skal i størst mulig grad være tobakksfrie.
Røykeplasser skal være avmerkede, lite attraktive områder utenfor teltleirer. El-
sigaretter likebehandles med vanlige sigaretter.

4. Samlinger og arrangementer med målgruppe voksne over 18 år

a) Ved samlinger i regi av 4H med målgruppe voksne (klubbrådgivere, andre tillitsvalgte
over 18 år, alumner og ansatte), hvor det ikke er mindreårige (under 18. år) tilstede,
er det tillatt å nyte alkohol i forbindelse med middager og sosialt samvær. Dette kan
kun skje etter at kursprogram og andre aktiviteter i regi av 4H er avsluttet for dagen.

b) 4H betaler ikke for servering av alkohol.
c) Alkoholbruk skal ikke forekomme i forbindelse med utføring av arbeid i 4H, eller i

sammenhenger der alkoholpåvirkning kan føre til at farlige situasjoner kan oppstå.
d) Personer som har sikkerhetsoppgaver i forbindelse med voksensamlinger i regi av 4H,

skal ikke nyte alkohol.

5. Utlandet

a) Det er nulltoleranse for kjøp av alkohol på reiser, til, fra og under 4H-arrangementer
i utlandet.


