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Alle børn har ret til et tobaksfrit idrætsliv 



Et tobaksfrit Idrætsliv i Danmark

I DGI Tobaksfrit Idrætsliv tager vi ansvar 

for, at børn og unge vokser op i et godt,  

sundt og tobaksfrit foreningsliv.

I flere kommuner er det besluttet, at alle 

brugere af kommunens idrætsanlæg 

skal opfordres til ikke at bruge tobak 

med venlige henstillinger. 

I andre kommuner er man i gang med 

arbejdet frem mod Tobaksfrihed.

Uanset hvor i processen jeres kommune 

er, kan DGI hjælpe jer videre og 

understøtte arbejdet med Tobaksfrit 

idrætsliv i jeres kommune. 

Først skridt

Tag kontakt til DGI for et indledende 

møde.

Her får I en uddybning af projektet, og vi 

drøfter mulighederne for samarbejde, 

samt hvad et partnerskab kan 

indeholde.

Projekt vision:

At skabe en tobaksfri idrætskultur i 

Danmark, så ingen børn og unge lærer 

at ryge, bruge snus og andre 

nikotinholdige produkter i idrætslivet

Projekt perioden er 2021-2023

I projektperioden er målet at:

40.000 børn, unge og voksne har et 

tobaksfrit idrætsliv i foreningerne 

400.000 børn, unge og voksne får 

tobaksfrie idrætsmatrikler 

Der er 140 tobaksfrie foreninger 

fordelt på 20 kommuner 

Der er 70 tobaksfrie idrætsmatrikler 

fordelt i 20 kommuner  

Dørparti med "venlig henstilling" ved Hal C på Christianshavn 



Partnerskaber der rykker 
Hvad kan et partnerskab

Tobak er på den politiske dagsorden

Der er stor bevågenhed på tobak, både 

fra politikernes side, men i høj grad også 

fra borgere som ønsker, at deres børn 

skal færdes i et tobaksfrit miljø.

Et partnerskab med Tobaksfrit Idrætsliv 

kan derfor bidrage til at: 

realisere og styrke tobaksfrie miljøer i 

kommunen. 

skabe de gode historier, som kan 

være med til at give politisk medvind 

 

DGI har kendskab til foreningerne

DGI har et stort kendskab til 

foreningslivet, og kan derfor være en 

god samarbejdspartner i forhold til at få 

idrætsanlæg og idrætsforeningerne i 

dialog omkring tobaksfrihed.

Vi har erfaringer fra tidligere projekter 

og ved derfor, hvad der virker!

Partnerskab mellem kommunen og 

DGI:

I arbejdet mod et tobaksfrit Idrætsliv 

tilbyder DGI samarbejde med foreninger 

og idrætsanlæg , og forskellige tilbud i 

arbejdsprocessen kunne eksempelvis 

være:

Brugerinddragende procesforløb 

Afholdelse af dialogmøder, hvor 

muligheder og barriere afdækkes 

Hjælp til at udarbejde røgfri politik 

Workshops for forældre, unge, 

trænere, bestyrelse om rammerne for 

et tobaksfrit Idrætsliv 

Workshop om træneren som 

rollemodel 

Kommunikation og SoMe-kurser 

Kampagnemateriale – skiltning 

Events og andet 

Indragelse er vigtig

Erfaringerne har vist, at vi skal have 

foreninger, faciliteter og borgere til at 

tage ejerskab, hvis vi skal lykkes, derfor 

arbejder vi med afsæt i inddragelse.

Og vi ønsker ikke en stigmatisering eller 

at tale rygestop, men ønsker at skabe 

adfærdsændringer, så vi opnår en 

kulturændring, på den måde kan vi sikre 

en tobaksfri generation frem mod 2030.

En partnerskabsaftale tilpasset 

kommunen

Vi kan udarbejde en partnerskabsaftale, 

som er tilpasset jeres behov. 

Finansiering afhænger af, hvad I gerne 

vil opnå, men vi medfinansierer dele af 

partnerskabet.

Tag kontakt til os allerede i dag, og lad 

os få en snak om mulighederne for jeres 

kommune.

facebook.com/dgitobaksfri

hthttps://www.facebook.com/dgitobaksfri


Sammenarbejde på tværs

DGI Tobaksfrit Idrætsliv har indgået et partnerskab med 

Sundhedsstyrelsen om at realisere og styrke røg- og tobaksfrie 

idrætsmiljøer i Danmark.  

#Takfordiduikkerygerher 
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D
G

I 0
0

1


