Forslag til beslutning om rygning ved afholdelse af turneringer, hvor DPF indgår som
medvirkende.

Dette er ikke en debat for eller imod rygning. Men udelukkende en debat, om det er rimeligt, at ikke
rygere skal generes af rygeres rygning, når de spiller petanque.
Det burde vi som udgangspunkt straks kunne blive enige om er uacceptabelt.
Men alligevel står rygere ofte tæt rundt om en petanquekamp som tilskuere. Nogle spillere bliver generet at det.
Andre gør ikke.
Jeg mener, at vi skal skabe forhold for spillerne under en kamp, så vi udelukker, at ”ikke rygerne” selv skal tage
action, for at opnå et røgfrit miljø, når de spiller petanque. Der er tydeligvis spillere som generes af rygeres
rygning under kampe, hvor DPF indgår som medvirkende arrangør. Det være sig ranglisteturneringer, SLT eller
DM.
Jeg mener, at vi skal stille krav til arrangørklubben, at der altid etablere et dedikeret rygeområde i passende
afstand til spille- og øvrige områder – uanset om der spilles udendørs eller indendørs.
DIF og DGI er gået sammen for at få rygning helt ud af idrætslivet, og har begge tilsluttet sig partnerskabet
Røgfri Fremtid. Det bør vi også bakke op om ved handling.
Vi ved allerede at tobaksrøg er kræftfremkaldende. Men sundhedsrisikoen ved at være udsat for tobaksrøg
udendørs anser mange for at være ubetydelig. Der er imidlertid ikke nogen nedre grænse for, hvornår det er
skadeligt at blive udsat for tobaksrøg.
Når der ryges udendørs, blæser tobaksrøgen hurtigere væk, men den kan alligevel nå op på meget høje
koncentrationer. Det gælder, hvis man står i vindretningen tæt på den, der ryger, og hvis der er overdækket.

Forslag:
Jeg indstiller derfor til repræsentantskabet, at vi beslutter at rygning ikke må finde sted på spille- og
opholdsområder ved afholdelse af turneringer, hvor DPF indgår som medvirkende. Den arrangerende klub er
ansvarlig for at der etableres et dedikeret rygeområde så langt fra spille- og opholdsområder at ingen generes af
rygning.
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