Korpsets overordnede retningslinjer er:

Tobaksprodukter og tobakslignende produkter
Børn og unge bør ikke udsættes for rygning, og rygning og anden brug af tobak og tobakslignende
produkter foran børn og unge under 18 år skal derfor undgås.
Det er KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forventning, at ledere og voksne ved, at de er
rollemodeller for spejdere og agerer som sådan. Børn og unge, der deltager i KFUM-Spejdernes
arrangementer og aktiviteter, skal derfor ikke opleve nogen form for opfordring til rygning eller
anden brug af tobak eller tobakslignende produkter.
KFUM-Spejderne bakker derfor op om hensigten i dansk rygelov, som er at udbrede røgfri miljøer
for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt
udsættes for passiv rygning. Derfor tillader KFUM-Spejderne hverken indendørs eller udendørs
rygning og anden brug af tobak og tobakslignende produkter, hvor børn og unge færdes.
Ydermere må der ikke sælges tobaksprodukter eller tobakslignende produkter til KFUM-Spejdernes
arrangementer.
Det betyder i Tommerup Gruppe at:
-

Ingen ryger til møderne i påsyn af børn. Skal man ryge skal man gå væk, så ingen børn kan
se det. Dette sker under hensynstagen til at møderne/aktiviteterne fortsat kan afvikles.

-

Samme retningslinjer gælder på lejre, dagsarrangementer o.l.

2.3 Alkohol
Spejderarbejdet danner ramme om fællesskaber, hvor alkohol ikke spiller en rolle i samværet. Det
er fællesskaber, hvor børn og unge føler sig trygge i selskab med ledere og voksne og ikke oplever
berusede personer.
Det er KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forventning, at ledere og voksne ved, at de er
rollemodeller for spejdere og agerer som sådan. Børn og unge, der deltager i KFUM-Spejdernes
arrangementer og aktiviteter, skal derfor ikke opleve nogen form for opmuntring til at indtage
alkohol.
Ingen personer – med eller uden uniform eller tørklæde – må til KFUM-Spejdernes arrangementer
være berusede i børn og unges nærvær. Det betyder, at der til KFUM-Spejdernes arrangementer
målrettet børn og unge ikke indtages alkohol. Børn og unge under 18 år må ikke indtage alkohol til
KFUM-Spejdernes arrangementer og aktiviteter. Det er ikke tilladt at optræde beruset sammen med
spejderne.
Som ansvarlig for børn og unge og repræsentant for korpset skal man være opmærksom på de
signaler, der udsendes vedrørende alkohol.
Det betyder i Tommerup Gruppe at:
-

Ingen indtager alkohol til ugentlige møder for børn og unge under 18 år. Dvs. op til og med
senior.

- På lejre uden forældredeltagelse for børn og unge op til 18 år, må der ikke indtages
alkohol. Undtaget omkring lederhygge, når alle børn og unge er gået til ro. I begrænset
mængde. Der skal altid være ledere der kan køre bil.
-

På lejre med forældredeltagelse må der indtages en begrænset mængde alkohol under
middagen o.l. Ingen må optræde beruset.

-

-Der må indtages alkohol til arrangementer med forældredeltagelse. Eksempelvis
opstartsaften. Ingen må optræde beruset.

-

- Klanens medlemmer over 18 år må indtage alkohol. Ingen må optræde beruset.

