
 

 

 

 

 

Den 8. september 2020 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse – 2020-10 Buddy Holly Hobro 

 

 

Baggrund 

Alkoholreklamenævnet (Nævnet) har den 29. maj 2020 modtaget en klage vedrørende 

Buddy Hollys markedsføring af reklame, som er oversendt fra Forbrugerombudsmanden 

efter aftale med klager.  

 

Klagen vedrører følgende 2 arrangementer: 

 

• Begivenhed d. 21.02.2020 – Parentesfest Afterparty! 

• Begivenhed d. 07.03.2020 - Galla Afterparty 2020 

 

Nævnet har orienteret og anmodet indklagede, Buddy Holly, om oplysninger vedrørende 

sagen den 8. juni 2020. Nævnet har modtaget svar fra Buddy Holly den. 22. juli 2020, 

hvor Buddy Holly anfører, at de altid er meget opmærksom på at skrive, at arrangementet 

kun er for gæster over 18 år. Buddy Holly har slettet de omtalte begivenheder samt mar-

kedsføring for tidligere afholdte begivenheder. 

 

Om Alkoholreklamenævnet 

Nævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da sagen omhandler markedsfø-

ring af alkoholholdige drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen. Næv-

net bemærker samtidig, at den faktiske administration af udskænkningen hører under po-

litiets kompetence. 

 

Nævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retnings-

linjer har til formål at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt be-

skyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn og unge og alkohol hører 

ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markeds-

føringen af alkoholholdige drikkevarer således, at der ikke sendes forkerte signaler, sær-

ligt ikke til børn og unge, om alkoholindtagelse.  
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Indhold 

Sagen omhandler Buddy Holly markedsføring af alkohol gennem opslag, der er observe-

ret på Facebook den 12. maj 2020.  

 

Markedsføringsmaterialet indeholder invitation til 2 arrangementer på Buddy Holly den 

21. februar 2020 og den 7. marts 2020. 

 

Ved markedsføring forstås enhver handling foretaget i erhvervsøjemed. Begrebet dækker 

over enhver handling, adfærd, fremstilling eller kommerciel kommunikation, foretaget 

af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et pro-

dukt til forbrugerne. Et opslag på Facebook, hvorfra der gives generel information om 

events, tilbud mv., vil altid blive betragtet som markedsføring.  

 

 

Alkoholreklamenævnets afgørelse 

Alkoholreklamenævnet har vurderet, om der med markedsføringen er sket en overtræ-

delse af alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drik-

kevarer § 6, stk. 1.  

 

§ 6, stk. 1. Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den 

antager, aldrig rette sig mod børn og unge. 

 

Nævnet kan konstatere, at det af markedsføringsmaterialet fremgår: 

 

• Begivenhed d. 21.02.2020 – Parentesfest Afterparty! 

 

”Denne fredag afholdes der parentesfest på GYM ♥ 

Efter festen står vi klar nede på BUDDY med et brag af et AFTERPARTY :-) 

 

Som ALTID: 

1x STARTPAKKE til 495 indtil kl. 24:00. 

(1 fl. alm. spiritus + 1 fl. alm. shots + 1 kande soda el. juice) 

10 Stk. Alm. Shots = 150kr 

4 stk. Mokaï ICED TEA = 150kr 

Aldersgrænse: min. 18år 

*** 

Vi ses til et brag af en fest ♥ 

Fri Entré for ALLE indtil kl. 23:30” 
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I teksten og titlen i markedsføringsmaterialet henvender diskoteket Buddy Holly sig til 

gymnasierne ved at angive, at det er et afterparty til en gymnasiefest. Diskotekets mar-

kedsføring er derfor rettet mod gymnasieelever, der almindeligvis er i aldersgruppen 15 

til 19 år.  

 

Afholdelse af arrangementer rettet mod gymnasieelever og lignende er ikke i sig selv i 

strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, men når mar-

kedsføringen af sådanne arrangementer kombineres med markedsføring af alkoholhol-

dige drikkevarer, sker der en overtrædelse af retningslinjernes § 6, stk. 1, idet markeds-

føringen af alkoholholdige drikkevarer da retter sig mod børn og unge. 

 

Alkoholreklamenævnet bemærker, at der er anført en aldersgrænse på min. 18 år i mar-

kedsføringsmaterialet, men at der i samme markedsføringsmateriale står, ”FRI Entré for 

ALLE indtil kl. 23.30”. Med brugen af denne formulering er det uklart om der kan opnås 

fri entré for alle fra gymnasiet uanset alder, henset til at der er tale om en fest målrettet 

elever, der deltager i parentesfesten på gymnasiet. Nævnet bemærker i den forbindelse, 

at det er det samlede markedsføringsmateriale, der ikke må være rettet mod børn og unge.  

 

Det er Nævnets vurdering, at markedsføringsmaterialet indeholdende omtale af alkohol 

er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 6, stk. 

1. 

 

 

• Begivenhed d. 07.03.2020 - Galla Afterparty 2020 

 

Gym GALLA Afterparty. 

Som ALTID: 

1x STARTPAKKE til 495 indtil kl. 24:00. 

(1 fl. alm. spiritus + 1 fl. alm. shots + 1 kande soda el. juice) 

4 Stk. Mokaï ICED TEA = 150kr 

10 Stk. Alm. Shots = 150kr 

ALL NIGHT: 1fl. Mom Gin = 400kr. 

(Månedens FLASKE) 

Aldersgrænse: min. 18år 

 

I teksten og titlen i markedsføringsmaterialet henvender diskoteket Buddy Holly sig til 

gymnasierne ved at angive, at det er et ”Gym GALLA afterparty”. Diskotekets markeds-

føring er derfor rettet mod gymnasieelever, der almindeligvis er i aldersgruppen 15 til 19 

år. Det er Alkoholreklamenævnets vurdering, at der ved angivelse af aldersgrænse på 18 

år, signaleres at arrangementet er målrettet elever over 18 år. Samtidig er der ikke øvrige 

oplysninger, der indikerer, at arrangementet er for unge under 18 år. 

 

Det er således Nævnets vurdering, at markedsføringsmaterialet, indeholdende omtale af 

alkohol ikke er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikke-

varer § 6, stk. 1. 
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På baggrund af markedsføringsmaterialet ’Parantesfest Afterparty’ udtaler Nævnet kritik 

af Buddy Hollys markedsføring. Nævnet forventer, at Buddy Holly fremadrettet indretter 

markedsføringen i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets retningslinjer for 

markedsføring af alkoholholdige drikkevarer og opfordrer til, at det tydeligt angives i 

markedsføringsmaterialet, at arrangementerne er for gæster over 18 år. Nævnet tager til 

efterretning, at Buddy Holly har fjernet markedsføringen af arrangementerne.  

 

Nævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med, at Buddy Hollys markedsfø-

ring af alkoholholdige drikkevarer ikke er i strid med retningslinjerne. Finder Nævnet 

yderligere overtrædelser af retningslinjerne, vil Nævnet enten selv rejse en sag eller an-

mode Forbrugerombudsmanden om at tage sagen op til behandling efter markedsførings-

lovens regler. 

 

 

 

Venlig hilsen 

ALKOHOLREKLAMENÆVNET 

 
Marlene Winther Plas 

Formand 
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Bilag: Afgørelse 2020-10 Buddy Holly 

 
• Begivenhed d. 21.02.2020 – Parentesfest Afterparty! 

  

Denne fredag afholdes der parentesfest på GYM ♥ 

Efter festen står vi klar nede på BUDDY med et brag af et AFTERPARTY :-) 

Som ALTID: 

1x STARTPAKKE til 495 indtil kl. 24:00. 

(1 fl. alm. spiritus + 1 fl. alm. shots + 1 kande soda el. juice) 

10 Stk. Alm. Shots = 150kr 

4 stk. Mokaï ICED TEA = 150kr 

Aldersgrænse: min. 18år 

******************************************************** 

♕ BORDBESTILLING ♕ 

Ønsker du at bestille bord til festen..?? 

ANKOMST INDEN KL. 01.00. 

Bordpakke 1: 

1Ks. Valgfri RTD 

(Vælg mellem: Breezer, Shaker el. Mokai). 

1fl. Grey Goose + 6 Booster 

2fl. Valgfri shots. 

Pris = 2500 

Bordpakke 2: 

1Ks. Valgfri RTD 

(Vælg mellem: Breezer, Shaker el. Mokai). 

1fl. Smirnoff Vodka + 6 Booster 

1fl. Valgfri shots. 

Pris = 1500 

Bordpakke 3: 

1 fl. Smirnoff Vodka + 6 Booster 

1 fl. Valgfri Shots 

Pris = 750 

Kontakt Mikkel på tlf. 30340749 

Vi ses til et brag af en fest ♥ 

Fri Entré for ALLE indtil kl. 23:30 
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• Begivenhed d. 07.03.2020 - Galla Afterparty 2020 

 
Denne lørdag åbner vi dørene til årets smukkeste fest ♥ 

Gym GALLA Afterparty. 

Som ALTID: 

1x STARTPAKKE til 495 indtil kl. 24:00. 

(1 fl. alm. spiritus + 1 fl. alm. shots + 1 kande soda el. juice) 

4 Stk. Mokai ICED TEA = 150kr 

10 Stk. Alm. Shots = 150kr 

ALL NIGHT: 1fl. Mom Gin = 400kr. 

(Månedens FLASKE) 

Aldersgrænse: min. 18år 

******************************************************** 

♕ BORDBESTILLING ♕ 

Ønsker du at bestille bord til festen..?? 

ANKOMST INDEN KL. 01.00. 

Bordpakke 1: 

1Ks. Valgfri RTD 

(Vælg mellem: Breezer, Shaker el. Mokai). 

1fl. Grey Goose + 6 Booster 

2fl. Valgfri shots. 

Pris = 2500 

Bordpakke 2: 

1Ks. Valgfri RTD 

(Vælg mellem: Breezer, Shaker el. Mokai). 

1fl. Smirnoff Vodka + 6 Booster 

1fl. Valgfri shots. 

Pris = 1500 

Bordpakke 3: 

1 fl. Smirnoff Vodka + 6 Booster 

1 fl. Valgfri Shots 

Pris = 750 

Kontakt Mikkel på tlf. 30340749 

Håber vi ses til et brag af en fest ♥ 

Entré inkl. garderobe: 

Lørdag = 50 

 

 
 


