
Røg- og 
snusfrie 
idrætsanlæg 



Fakta

Unges opbakning til røgfrie 

udearealer er særlig høj, når det 

kommer til idrætsanlæg og 

sportspladser. 7 ud af 10 unge mener, 

at det burde være forbudt at ryge 

udendørs på idrætsanlæg og 

sportspladser. De ønsker hjælp fra 

voksne til at modstå tobakken - også 

i fritidslivet

Idrætsforeninger synes, det er 

relevant at arbejde med en ændring 

af røgkulturen, så børn og unge ikke 

begynder at ryge 

Flere idrætsforeninger og 

idrætsanlæg har allerede valgt at 

opfordre til et røg- og snus frie 

idrætsanlæg

De fleste foreninger benytter 

kommunale matrikler og mener 

derfor, at kommunen bør hjælpe med 

at skabe tobaksfrie i idrætsanlæg, så 

der er fælles regler for tobak på 

anlægget
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Skab snus- og røgfrie 
idrætsanlæg  
- for børn og unge 

På idrætsanlæg- og i foreninger eksisterer der nogle steder en ubevidst røg- og 

snuskultur, som lærer børn og unge at ryge, bruge snus og e-cigaretter. Røg og snus 

kan være en del af det sociale liv blandt trænere, bestyrelsesmedlemmer, forældre, 

tilskuere og ansatte. Tobakskulturen i foreninger og på idrætsanlæggene påvirker 

børn og unge nu og senere i livet.

Skilte om tobaksfrihed kan ikke stå alene. At skabe et tobaksfrit idrætsliv for børn og 

unge handler om aktivt at ændre kulturen på anlæggene og i foreningerne. 

Erfaringer har vist, at et tobaksfrit idrætsliv kan skabes gennem en inddragende, 

anerkende og dialogisk tilgang, hvor idrætslivets aktører bliver en medspiller, der 

bærer og ejer den nye tobaksfrie kultur. 

I denne pjece findes inspiration til hvordan et samarbejde på tværs foreninger og 

brugere af anlæggene kan skabe tobaksfrie rammer for børn og unge.  
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Skal dit private anlæg være 
røg- og snusfri?  
Det handler om at få inddraget alle, når der skal skabes 
tobaksfrie rammer for børn og unge på anlæggene

SKAB FÆLLES MÅL FOR ANLÆGGET

Involvering af brugerne af idrætsanlæg er vigtig, når tobaksfrie rammer for børn og 

unge skal implementeres på idrætsanlæg. Læg vægt på, at målet er et tobaksfrit 

miljø for børn og unge, så I sammen kan sikre et sundt idrætsliv for børn og unge.

Inddrage brugerne: 

Snak med brugerne af anlæggene fx foreningerne, caféer og ansatte med 

udgangspunkt i hvilke muligheder og barrierer der er for at understøtte et tobaksfrit 

idrætsliv for børn og unge på anlægget. Tal om hvordan man kan overkomme 

eventuelle barrierer. Snak med brugerne om hvordan de kan hjælpe med at 

kommunikere budskaberne ud, hvis der skal laves en tobakspolitik. 

Fælles politik:

Med udgangspunkt i din snak med brugerne af anlægget, herunder foreningerne, 

caféen, medarbejder udarbejdes en fælles tobakspolitik for anlægget. 

Skilt og mail

Opsæt skilte

Send mail til alle brugerne af anlægget om den nye politik

Lad brugerne hjælpe med at kommunikere budskabet ud til medlemmer, trænere, 

forældre, kunder og tilskuere (eksempelvis via. mund-til-mund, mails og 

Facebook)
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Image text. Her kan du skrive op til fire linier
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Skal dine kommunale 
anlæg være røg- og snusfri? 

DGI kan hjælpe dig med at involvere de relevante forvaltninger i kommunen og 

idrætslivet, samt udarbejde en partnerskabsaftale om et tobaksfrit idrætsliv på 

anlæggene, hvis et samarbejde ønskes af alle parter. 

Hvis en partnerskabsaftale indgås, hjælper vi med at udføre arbejdet. Vi hjælper 

eksempelvis med at:

Inddrage brugerne: sammen med  brugerne af anlæggene fx foreningerne, caféer 

og ansatte finder vi ud af hvilke muligheder og barrierer der er for at understøtte 

et tobaksfrit idrætsliv for børn og unge på anlægget.  Sammen med brugerne  

undersøger vi barrierer og hvordan de evt. kan overkommes. 

Udarbejde en fælles politik om tobaksfrihed på anlæggene med udgangspunkt i 

de muligheder og barrierer der findes frem til.

Lave pressemeddelelser, kampagner til Facebook og informationsmails til 

medlemmer mv. 

Sætte skilte op og lave en fælles kommunikationskampagne sammen med 

brugerne (fx. foreningerne, caféer og medarbejdere) 

Afholde et åbningsevent hvor tobaksfrie rammer for børn og unge kommunikeres 

ud 
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““Ingen forældre
ønsker deres børn 
begynder at ryge. 
Ingen børn ønsker 
deres forældre 
ryger  
 

Fakta

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. De ønsker 
hjælp fra voksne i forhold til at modstå tobakken - også i 
fritidslivet.  



Se mere på dgi.dk

Ønsker du at vide mere så kontakt:

DGI Storkøbenhavn (Sjælland, Bornholm og øerne)

Anita.Hyldal.Pedersen@dgi.dk

Mobil 21395982

DGI Syd)østjylland (Fyn og Jylland)

Maiken.balslev@dgi.dk

Mobil 24783109
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