
  
 
 
 

Bagsværd Atletik Club, 
RØGFRI FORENING 

 
Bagsværd Atletik Club (BAC) er en røgfri forening. Det betyder, at der ikke må ryges på BACs område eller i 
forbindelse med BACs aktiviteter  
  
Vores politik om røgfrihed gælder for både børn, unge, trænere, forældre, frivillige, ansatte, ledere, 
tilskuere og alle andre, der er aktive eller deltager i BACs aktiviteter.  
 
Derfor er vi røgfri  
BAC er reelt allerede i høj grad en røgfri forening.  
Som en erklæret Røgfri Forening tager vi skridtet videre og signalerer klart og tydeligt, at vi ønsker at tage 
ansvar for vores fælles sundhed og skabe gode rammer for en sund hverdag og en aktiv livsstil. Det gør vi 
for at undgå at vores medlemmer, frivillige og ansatte ryger eller begynder at ryge.  
 
Det vil vi gøre 
Som Røgfri Forening vil vi: 

 Sikre røgfri rammer, der fremmer børns, unges, atleters, motionisters, frivilliges, ansattes og 
lederes sundhed og trivsel. 

 Bidrage til, at alle idrætsfaciliteter er røgfri – både ude og inde. 

 Sikre, at træning og andre aktiviteter i foreningen er røgfri for brugere og besøgende. 

 Tilstræbe, at trænere, ansatte og ledere undlader at ryge. 
 
Politikken gælder både cigaretter og anden tobak; e-cigaretter, snus og vandpiber. 
 
Vi vil desuden adskille idræt og rygning ved at sikre, at  

 gæster, som er rygere, vil blive henvist til sted uden for området, hvor de må ryge 
 officielt 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. 

 vi ikke modtager økonomisk støtte, naturalier eller anden form for direkte eller indirekte støtte fra 
tobaksindustrien, tobaksrelaterede organisationer, herunder virksomheder og organisationer 
relateret til e-cigaretter, snus eller vandpibe 

 
Hvad hvis …?  
Hvis der alligevel opstår situationer, hvor der ryges i klub-regi, er der flere måder, vi kan håndtere det på.  
 
Første skridt er at gøre opmærksom på vores politik om røgfri forening. Dernæst kan vi tage en samtale 
med personen / personerne. Respekteres vores røgfrie politik stadig ikke, kan der overvejes andre 
løsninger, såsom tilbud om rygestopkursus eller lignende. 
 
 
Politikken om Røgfri Forening træder i kraft 1. maj 2021. 
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