
Ryge- og alkoholpolitik, Reden 5. Aalborg 
Reden 5. Aalborg har fra 2016 vedtaget følgende ryge- og alkoholpolitik: 

 

 
Om ryge- og alkoholpolitikkerne 

 

Reden 5. Aalborg arbejder konstant på at være et godt, rart og ansvarligt sted at være for børn, unge og voksne. 

 

Vi har et fælles ansvar for at leve op til de normer og regler, som vores samfund er rammerne om. I Reden 5. Aalborg har vi 

derfor vedtaget at formulere ryge- og alkoholpolitik, som kan hjælpe børn, unge og voksne spejdere, ledere og forældre i vores 

dagligdag med spejderarbejdet. Politikkerne er formuleret med kærlig omtanke og udgangspunkt i vores samfunds regler, samt 

som en uddybning og præcisering af det Danske Spejderkorps politikker indenfor samme områder. 

 

Politikkerne giver også lederne mulighed for at sende spejdere hjem fra møder og ture, såfremt politikkerne ikke overholdes. 

Det er op til den enkelte leder at vurdere situationen. 

 

Politikkerne behandler almindeligt tobak og alkohol. Euforiserende stoffer tillades ikke. 

 

Ryge-politik 

 

Reden 5. Aalborg er i udgangspunktet røgfrit miljø. Vi arbejder for, at børn og unge ikke begynder at ryge. 

 

Spejdere og ledere skal være i røgfri miljøer både inde og ude. Det betyder, at der på intet tidspunkt må ryges sammen med 

spejderne. 

 

Der må ikke ryges på Reden 5. Aalborgs matrikel, jf. også Aalborg Kommunes regler for røgfrit miljø. Dette tager sigte på alle 

spejdere, ledere og forældre. I forbindelse med lejr, må der aldrig ryges på lejrpladsen. 

 

Personer, der har behov for at ryge, henstilles til at overholde denne politik ved at finde et passende sted at ryge i behørig 

afstand og i videst muligt omfang udenfor spejdernes synsvidde. 

 

Alkohol-politik 

 

Alkohol må aldrig være det samlende element ved Redens aktiviteter. Derimod er spejderarbejdet og spejderidéen grundlaget 

for samværet. Alkohol tillades dog i begrænsede mængder for voksne, jf. gældende lovgivning og DDS’ politikker i øvrigt. 

 

Der skelnes mellem børnearrangementer og voksenarrangementer. 

 

Ved børnearrangementer må der ikke drikkes alkohol, mens spejderarbejdet med børn og unge er i gang, eller hvor der er børn 

og unge til stede. Det er acceptabelt, at lederne samles over en øl, et glas vin eller tilsvarende, efter børnene er gået i seng. 

Dette kan ske rundt om bålet eller i et decideret lederområde. Man må ikke færdes rundt på området med alkohol, heller ikke 

efter sengetid. Alkohol er et nydelsesmiddel og skal behandles som sådan. Der skal altid være et tilstrækkeligt antal ledere, der 

kan tage ansvar og handle i en kritisk situation. 

 

I forbindelse med voksenarrangementer i spejderregi påhviler det samtlige deltagere at udvise ansvarlighed i forhold til vores 

egen sikkerhed og ry og omdømme i øvrigt. Der drikkes aldrig alkohol, når spejderarbejdet foregår, eller man opholder sig i det 

offentlige rum. 

 

Misbrugere af alkohol kan ikke være spejderledere i Reden 5. Aalborg, med mindre de er i behandling. 

 

 


