RETNINGSLINJER FOR VIKINGER OP TIL 25 ÅR
JANUAR 2019
BØRNEVIKINGER
Man regnes for barn, indtil den dag man fylder 15 år. Børn kan kun deltage i Vikingespillet,
såfremt barnet har en voksenansvarlig, der er aktiv deltager i vikingespillene. At være
voksenansvarlig betyder at være enten barnets forældre, bedsteforældre eller vikingeværge
(som skal accepteres af barnets forældre), dvs. en person over 18 år, der påtager sig ansvaret
for barnet, såvel under alle prøver som under alle forestillinger. Barnet skal tilhøre samme
hytte, som den voksenansvarlige.
Bemærk! Børnevikinger må ikke bære/gå med fakler, og de må ikke fægte med metalsværd.
DÅB
Hvert år døbes årets nye vikinger – herunder de unge, der er fyldt 16 år. Dåben er helt frivillig.
Børnevikinger døbes IKKE.
FORENINGEN ”FREDERIKSSUND VIKINGESPIL”
Vikinger er valgbare til Foreningen ”Frederikssund Vikingespil”, når de er fyldt 18 år, men de har
stemmeret allerede, når de er fyldt 16 år.
Forskellen skyldes, at for at være valgbar, skal man også kunne påtage sig et juridisk ansvar, og det
kan man først, når man er fyldt 18 år.
UNGDOMSHYTTE
Der er etableret en ungdomshytte, Ragnarok, som er forbeholdt de 15-25 årige. De har brugsret
over denne hytte hele året bortset fra den dag, der afholdes midtvejsfest. Denne dag skal
ungdomshytten bruges til det til dagen hyrede orkester.
UNGE VIKINGER
Vikinger regnes for ’unge’ fra den dag de fylder 15 år, og indtil de er midt i 20’erne. Unge vikinger
kan deltage i Vikingespillet uden nogen form for værge.
Der eksisterer ikke noget egentligt ungdomsudvalg; de unge deltager i foreningens møder. Dog
holdes der fællesmøder mellem ’De Unge’ og et par repræsentanter fra Vikingespillets bestyrelse
mindst to gange årligt (forår og efterår). Om nødvendigt kan der naturligvis indkaldes til ekstra
møder.
ØL, VIN OG SPIRITUS
Vikinger, der er under 16 år, må ifølge politivedtægterne ikke købe øl, vin og/eller spiritus i dagens
Danmark. Den regel følger vi naturligvis. Vikinger under 16 år må således hverken købe øl/spiritus i
Gimle eller på Vikingepladsen i øvrigt – heller ikke til deres forældre.

Bestyrelsen

