
 

 

ALKOHOLPOLITIK 

 

1. INDLEDNING OG FORMÅL 

Formålet med alkoholpolitikken er at sikre, at klubbens medlemmer 

(her særligt børn og unge), frivillige og ansatte i Nørrebro United 

kan færdes og arbejde i alkoholfrie miljøer. Desuden ønskes det, at 

frivillige og ansatte i NBU fungerer som forbillederne for klubbens 

børn og unge.   

 

2. NØRREBRO UNITEDS ALKOHOLPOLITIK 

Nørrebro United arbejder for, at unge og voksne har et ansvarligt 

forhold til alkohol. Det betyder at: 

 

2.1 Alle arrangementer i NBU overholder lovgivningen: 

Minimumsalderen for at få udskænket alkohol er 18 år.  

 

2.2 Såfremt der udskænkes alkohol til et arrangement i NBU-regi, 

tilbydes der altid alternativer. 

 

2.3 Børn og unge under 18 år oplever ikke trænere eller ledere, der er 

berusede i forbindelse med klubaktiviteter. 

 

2.4 Der drikkes ikke alkohol i klubhuset eller på banerne i børnetiden 

(før kl. 20.00 fra mandag til torsdag), undtagen ved særlige 

arrangementer. 

 

2.5 Når frivillige og ansatte repræsenterer Nørrebro United i sammen-

hænge med børn, drikker de som udgangspunkt ikke alkohol.  

 

2.6 Særligt for ture:  

a) Der er ædru og ansvarlige voksne døgnet rundt.  

b) Voksne deltagere drikker ikke alkohol, så længe børnene er 

vågne. 

 

2.7 Alle afdelinger og arrangementer forholder sig til denne 

alkoholpolitik, og hvordan den udleves i praksis. 
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RYGEPOLITIK 

 

1. INDLEDNING OG FORMÅL   
   

Formålet med rygepolitikken er at sikre, at medlemmer (her særligt 
børn og unge), frivillige og ansatte i Nørrebro United kan færdes og 
arbejde i røgfrie miljøer. Desuden ønskes det, at medlemmer, 
frivillige og ansatte i NBU fungerer som forbilleder for klubbens 
børn og unge.   
   
Med denne politik har Nørrebro United besluttet at sidestille 
anvendelsen af e-cigaretter med rygning af tobak. Rygning i denne 
politik omfatter derfor både almindelige cigaretter og e-cigaretter. 
Med e-cigaretter menes alle former for e-cigaretter, både med og 
uden nikotin.   

 

2. NØRREBRO UNITEDS RYGEPOLITIK   
   
2.1 Nørrebro United er en røgfri klub.  

 
Det betyder, at der ikke må ryges eller anvendes e-cigaretter i 
klubbens lokaler, herunder omklædningsrum. 

 

2.2 Rygning er alene tilladt i det fri.  
 
Rygning eller anvendelse af e-cigaretter i det fri skal foregå på en 
sådan måde, så andre ikke udsættes for tobaksrøgen eller 
emission fra e-cigaretter m.v.    
 

2.3 Rygning eller anvendelse af e-cigaretter er ikke tilladt når det er 
synligt for børn og unge under 18 år. 
 

Nørrebro Uniteds medlemmer, frivillige og ansatte, fungerer som 
rollemodeller, og børn og unge er tillige særligt sårbare over for 
tobaksforurening og emission fra e-cigaretter. Rygning eller 
anvendelse af e-cigaretter er derfor ikke tilladt når det er synligt 
for børn og unge. Dette gælder på klubbens område og baner, på 
udflugter, til turneringer m.v.  
 

2.4 Medarbejderne i klubben tilbydes rygeafvænning i arbejdstiden   
 

2.5 Alle afdelinger og arrangementer forholder sig til denne 
rygepolitik, og hvordan den udleves i praksis. 
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