
 

 

DGI Tobaksfri Idrætsmiljøer 

Politik for  
TOBAKSFRIT IDRÆTSANLÆG  

 

For alle, der bruger og besøger   
 [NAVN PÅ ANLÆG]  

  
Formål: Tobaksfrit indføres for at undgå at børn og unge begynder at ryge, bruger snus eller 
andre nikotinholdige produkter, fordi de ser andre fra foreninger eller besøgende på anlæg-
get gøre dette.   
  
Navn på anlægget vil tage ansvar for:  

• At sikre rammer, der fremmer børn og unges sundhed og trivsel, herunder be-
skytte dem mod rygestart og passiv rygning (tobaksforurenet røg), samt adgang til snus 
og nikotinholdige produkter.  

• At alle idrætsfaciliteter er tobaksfrie – både ude og inde  

• At træning og andre aktiviteter på anlægget er tobaksfrie for brugere og besøgende  

• At der ikke er salg af tobak i cafeterier eller kiosker, der ligger i forbindelse med 
idrætsfaciliteter  

• At ovenstående gælder på alle foreningens faciliteter og både ude og inde.  
  
Politikken gælder både cigaretter og anden tobak, herunder e-cigaretter, snus og vandpiber.  
 
Tobaksfrit anlæg   
Tobaksfrit anlæg betyder, at hverken børn, unge, trænere, forældre, frivillige, medarbejdere, 
ledere eller tilskuere må ryge eller bruge tobak i forbindelse med idræt eller anden for-
eningsaktivitet.   
På xxx anlæg vil vi oprettet/henvise til et rygeområde……  
 
Vi vil adskille idræt og tobak, så:  

• Der ikke sælges cigaretter, e-cigaretter, snus eller vandpibe i regi af foreninger og 
idrætsanlæg.  

• Officiel presse-, promoverings-, dokumentations- og kommunikationsmateriale for 
samtlige foreningsaktiviteter ikke indeholder tobaksrøg, cigaretter, e-cigaretter, snus, 
vandpibe eller symboler, der synliggør eller promoverer rygning. Det gælder også sociale 
medier, video, foto, blogindlæg mv.  

• Trænere, ansatte og ledere undlader at ryge og bruge tobak i forbindelse med træ-
ning, stævner og kampe. Her kan evt. tilføjes: Rygere henvises til det afmærkede om-
råde  

• Trænere, ansatte og ledere undlader at ryge og bruge tobak i forbindelse med træ-
ning, stævner og kampe. Her kan evt. tilføjes: Fordi det er en del af deres ansættelses-
kontrakt  

• Vi ikke modtager økonomisk støtte, naturalier eller anden form for direkte eller in-
direkte støtte fra tobaksindustrien, tobaksrelaterede organisationer, herunder virksom-
heder og organisationer relateret til e-cigaretter, snus eller vandpibe  

  
Hvis der bliver røget eller brugt tobak  
Bliver der røget eller brugt tobak, så er der flere måder at håndtere det på, eksempelvis:  



 

 

 

Side 2 

• At bruge de samme sanktioner, som vi ellers gør, fx ved alkohol  

• At tage en samtale med forældre og træner  

• At man skal blive væk fra næste træning  

• …  
  
  
Tobaksfrit idrætsanlæg træder i kraft X. 2021   

 


