Alle børn har ret til et sundt idrætsliv

Skab et
Tobaksfrit
Idrætsliv
Inspiration til aktiviteter i
foreningen og på idrætsanlæg,
der skaber sunde rammer for
børn og unge
dgi.dk

Dørparti med "venlig henstilling" ved Hal C på Christianshavn

I DGI Tobaksfrit Idrætsliv tager vi ansvar
for, at børn og unge vokser op i et godt
og sundt foreningsliv uden tobak.
I flere kommuner er det besluttet, at alle
brugere af kommunens idrætsanlæg
skal opfordres til ikke at bruge tobak
med venlige henstillinger.
Vil jeres forening med på holdet og tage
et medansvar for et sundt idrætsmiljø for
jeres børn og unge?
- Vi vil gerne hjælpe jer!
I skal blot tage kontakt til: DGI
Tobaksfrit idrætsliv i Danmark
Hvordan kommer I igang?
Vi holder et møde, hvor vi afdækker
muligheder og barrierer for
implementering af en ny tobakskultur.

Vi udarbejder sammen en handleplan
for, hvordan vi kan skabe et tobaksfrit
miljø for børn og unge i jeres forening.
Indsatsen bliver tilpasset jeres behov og
ønsker. I tager eksempelvis som
bestyrelse stilling til:
hvor der må og ikke må ryges
om forældre, trænere, unge eller
lokalområdet skal inddrages i
arbejdet
om der skal afholdes dialogmøder
om tobak og præstation
om vi skal tale med trænere og
medlemmer af bestyrelsen om jeres
rolle som forbillede for foreningens
børn og unge.

Aktiviteter og handling
Hvad kan en handleplan i jeres forening indeholde?
Trænere og bestyrelse som forbillede
Jeres trænere og bestyrelse har stor
betydning for børn og unges adfærd. De
ser op til jer, og jeres adfærd omkring
rygning, snus og e-cigaretter smitter af
på foreningens børn og unge.
Vi tilbyder:
Dialogmøder om trænere og
bestyrelsen som rollemodeller
Tobaksfrie områder
Strukturelle ændringer kan være med til
at reducere cigaret og snusforbrug.
På private arealer som klublokaler,
faciliteter og caféer kan der indføres
tobaksfrie områder.
Vi tilbyder:
Afholdelse af et møde hvor I, i
bestyrelsen, kan træffe en beslutning
om, hvor der må og ikke må ryges
Opsætning af skilte
Dialogmøder om tobak og sundhed
Både tobak, snus og E-cigaretter
påvirker den fysiske sundhed. Snus er et
stigende problem i flere idrætter. Der
mangler brugbar viden blandt unge og
voksne, der kan fremme en ændring af
kulturen i foreningen.
Vi tilbyder:
Dialogmøder med forældre, unge,
trænere og bestyrelse

Forældre, trænere, unge, tilskuere og
lokalområdet som medskabere af en
ny tobakskultur
Når der skal skabes ejerskab for en ny
tobakskultur, er det vigtigt at inddrage
alle aktører.
Vi tilbyder:
Dialogmøder med forældre og unge
Spørgeskemaundersøgelser til
udarbejdelse af tobakspolitik
Events hvor tilskuere inddrages og
tager stilling til foreningens
tobakspolitik
Dialog med lokalområdets relevante
aktører, som eksempelvis skoler,
klubber og andre foreninger om
tobaksfrie rammer for børn og unge
Tobakspolitik og kommunikation
Vi hjælper også gerne med at udarbejde
en politik for tobaksfrihed i jeres
forening, samt hjælper med at
kommunikere den til medlemmer og
lokalområdet.
Vi tilbyder:
Kommunikationskurser (FaceBook,
intern og ekstern kommunikation)
Hjælp til pressemeddelelser
Find os på:
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.
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