
 

 
Politik For Rusmidler 
Og Rygning 2016-2017 



I både Junior- og ungdomsklubben har vi taget stilling til, hvilken 

rusmiddelpolitik, vi ønsker at føre i vores hus. 

Det er ikke tilladt at indtage/medbringe alkohol eller euforiserende stoffer i 

Kuk-huset. Hvis man kommer i påvirket tilstand eller ved mistanke derom, 

sendes man straks hjem og der vil blive taget kontakt til forældrene. Det 

gælder også når vi afholder særlige arrangementer mm. 

Ydermere har vi også besluttet, at vi ikke tillader indtagelse af energidrikke i 

hverken junior- eller ungdomsklubben. Hvis det medbringes, bliver det 

opbevaret og udleveret, indtil medlemmet går hjem igen. 

I forhold til rygning kontakter vi forældrene, hvis vi bliver bekendte med, at 

børn i vores juniorklub ryger. Vi kontakter ikke forældrene, hvis medlemmer 

ryger i UK, men vi informerer de unge om det sundhedsskadelige og 

opfordrer dem til ikke at ryge. 

Vi er bevidste om, at vores udeareal i perioder indbyder til socialt samvær 

udenfor klubbens åbningstid. Vi har en forventning om, at de unge, der 

vælger at benytte vores område, behandler vores ting med respekt og rydder 

op efter sig selv. Hærværk meldes til politiet og det er ikke rart for 

vuggestuen/børnehaven, som vi deler udeareal med at møde ind tidligt næste 

morgen til en legeplads med flasker, cigaretskodder mm. Derudover har vi en 

aftale med beredskabet om, at der i perioder holdes skærpet opsyn med 

vores udeområde. 

Det er ikke tilladt at hænge ud på vores udeareal i institutionens åbningstid 

eller når vi afholder særlige arrangementer.  

Der er opsat en seddel med åbningstider på vores låger. 

De seneste par år har der statistisk været en faldende tendens på 13% for 

unges indtag af rusmidler incl. Alkohol (Hash undtaget, hvor tallet er stigende, 

især blandt de 13-16 årige). 

I forhold til statistisk materiale på rusmiddelområdet forholder vi os til 

sundhedsstyrelsens anbefalinger/oplysninger. Vi har lavet et udpluk fra deres 

materiale, som kan læses nedenfor. 

  



 

 
Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og 
festkultur – blandt andet fordi de derigennem kan vise omverdenen 
og hinanden, at de er blevet voksne, uafhængige og selvstændige. 
 
Desværre er de unge særligt sårbare over for skadesvirkningerne af 
rusmidler og tobak. Både indlæringsparathed og sociale kompetencer 
svækkes, hvis den unge har et jævnligt forbrug af alkohol eller 
hash. 
 
For den unge kan det være et dilemma på den ene side at 
begå sig i festlivet på samme måde som de andre – og på den anden 
side at klare sig godt uddannelsesmæssigt - både fagligt og socialt. 
 
Dilemmaet gør, at det er vigtigt, at klubben har en tydelig holdning til 
indtagelse af rusmidler og rygning og sammen med medlemmerne gør en 
indsats for at forebygge brugen af disse.  
 

Det er vigtigt at voksne overholder den gældende 
lovgivning omkring rusmidler og rygning.  
Bruger den til at guide de unge til at følge loven og 
tager forældrekontakt, hvis loven overtrædes. 
 

 Man Skal være 16 år at købe øl. 
 

 Man skal være 18 år til at købe stærk alkohol og tobak. 
 

 Hash er ulovligt.  
 

 Alle andre former for stoffer er ulovligt. 

 
Forældre ved, at fester og samværet med kammerater ofte er det vigtigste for 
de unge i den pågældende aldersgruppe. Hvis klubberne understøtter de 
unges drikkevaner, ved at tillade alkohol til unge under 18 år til fester, kan 
klubben på den måde være medvirkende til, at medlemmet udsættes for et 



drikkepres samt at forældrene får sværere ved at holde fast i, at deres unge 
mennesker ikke skal drikke sig fulde. Derudover kan det medføre en angst for 
at restriktionen fra forældrenes                   side kan være medvirkende til at 
deres unge menneske bliver                         isoleret socialt fra vennegruppen. 

 
MYTE: 
“Børn skal lære at drikke 
hjemme. Så får de et 
naturligt forhold til alkohol.” 
 
faktum: 
Jo flere gange unge får 
serveret alkohol af deres 
forældre, 
jo mere drikker de – også når 
de er ude. 
 
MYTE: 
“Hvis man forbyder unge 
noget, så bliver det først 
rigtig interessant.” 
 
faktum: 
Unge drikker senere og 
mindre, hvis forældrene 
markerer 
en tydelig holdning til alkohol. 
Det samme gælder 
for unges forhold til rygning og 
hash. 
 
MYTE: 
“Det er bedre, at lade de 
unge drikke alkohol, så de 
ikke i stedet tager stoffer.” 
 

faktum: Det er blandt de unge, 
der ryger og ofte drikker sig 
fulde, at man finder de unge, 
der eksperimenterer med 
andre stoffer. 
 
MYTE: 
“Hash er ikke 
vanedannende.” 
 
faktum: 
Hash er et stof, man kan blive 
afhængig af. Men 
afhængigheden kommer 
gradvist.  
 
 
MYTE: 
“Rygning af vandpibe er ikke 
farligt.” 
 
faktum: Vandpiberygning er 
lige så sundhedsskadelig 
som alt anden tobaksrygning. 
 
 
MYTE: 
“Hvis man kun er festryger, 
er det ikke et problem.” 
 



faktum: Man ved, at nikotin er 
stærkt 
afhængighedsskabende, 
og at unge er særlig følsomme 
for at udvikle afhængighed. 
 

Hvordan påvirkes ungers 
sundhed  

Alkohol 
Alkohol påvirker og skader  den 
unge hjerne, som er 
under udvikling. Et forbrug på 20 
genstande om måneden 
over en periode på 1-2 år kan ses 
på scanninger 
og påvirker det område i hjernen, 
der har med 
hukommelse og indlæring at gøre, 
især hvis man drikker 
meget på en gang. 
Hvis man indtager  5 genstande 
eller mere – er det særlig skadeligt 
for både hjerne 
og krop. Desværre er denne type 
alkoholforbrug den 
mest udbredte blandt unge: Først 
når de unge har 
drukket 10 genstande, synes de 
selv, at de har drukket 

sig meget fulde. 68 % af drengene 
og 58 % af pigerne 
på 17-19 år har drukket mere end 
10 genstande mindst 
én gang inden for den seneste 
måned. 
Alkohol er vanedannende og 
udvikling af afhængighed 
sker særlig hurtigt hos de unge. 
Alkohol er et organisk 
opløsningsmiddel, som er 
opløseligt 
i både fedt og vand. Det betyder, at 
alkohol 
uhindret kan trænge ind i alle celler. 
Alkohol virker 
bedøvende på navnlig den del af 
hjernen, der ikke er 
færdigudviklet, og som har med 
risikovurdering 
og impulskontrol at gøre. Det øger 
de unges risiko for 
at komme ud for ulykker og 
forgiftninger. 3000 unge 
mellem 15 og 29 år har hvert år 
kontakt med hospitalet 
pga. akut beruselse eller 
alkoholforgiftning. Hvert år er 
der 3-4 dødsfald blandt de 15-29-
årige pga. alkohol. 
Alkohol øger risikoen for omkring 
60 sygdomme. Selv 
i meget små doser øger alkohol 
risikoen for kræft. Der 
er ingen forbrugsgrænse for 
hvornår alkoholen ikke 
øger risikoen for kræft. Derfor har 
Folketinget også 
besluttet, at der ikke må sælges 
alkohol til unge under 



16 år, og ikke alkohol over 16,5 % 
til unge under 18 år. 
„ Det kan være vigtigt for unge 
piger at vide, at alkohol 
er et stærkt fosterskadende stof, og 
at der er 
mistanke om, at alkohol også 
skader de æg, som 
fostrene senere dannes af. 
„„ Det kan være vigtigt for drenge at 
vide, at et 
stort alkoholforbrug øger mængden 
af kvindelige 
kønshormoner, hvilket kan give en 
mere kvindelig 
fedtfordeling på kroppen. 
„„ Desuden kan det være nyttig 
viden for unge, at 
alkohol feder næsten lige så meget 
som fedt. 
 

Rygning 
Al tobak indeholder nikotin, som er 
et stof, der skaber 
stærk afhængighed. 
Afhængigheden opstår, fordi nikotin 
skaber varige ændringer i hjernen 
og centralnervesystemet. 
Hos de fleste fører rygning meget 
hurtigt til 
afhængighed. Det sker umærkbart– 
også selv om man 
i starten kun ryger til fester. Det 
gælder også, hvis man 
ryger vandpibe. Hvis man ryger til 
fester, er der meget 
stor risiko for, at man i løbet af få 
måneder begynder 
at ryge dagligt. 
Foruden nikotin indeholder 
tobaksrøg ca. 200 andre 

stoffer, som er sundhedsskadelige 
for mennesker. 
Af disse kan mindst 40 være 
kræftfremkaldende. Det er 
virkningen af de mange skadelige 
stoffer, der på sigt 
giver rygere skader på næsten alle 
organer i kroppen. 
Det medfører større risiko for at få 
kræft, lungesygdomme 
og hjerte-kar-sygdomme. Halvdelen 
af alle 
livstidsrygere dør af en sygdom, de 
har fået af at ryge. 
I gennemsnit lever rygere 8-10 år 
kortere end ikke-rygere. 
„„ Rygning påvirker hurtigt kroppen i 
negativ retning – 
også hos de helt unge. Rygning 
giver grimmere hud, 
dårligere kondition og dårligere 
sårheling, ligesom 
rygning hæmmer evnen til at få 
børn. 
Også har rygere ofte dårlig 
kropslugt og ånde. 
 

Hash 
Hash er langt mindre udbredt end 
alkohol – og langt 
mere almindeligt end andre illegale 
stoffer: Knapt 41,5 % 
af de 16-24-årige har prøvet hash 
mindst 1 gang (2015). 
Hashbrug findes blandt elever på 
alle typer ungdomsuddannelser. 
Hash (marihuana, pot) giver en 
sløvende rusvirkning. 
Hash virker først og fremmest på 
de områder af hjernen, 



der spiller en rolle for følelseslivet, 
for hukommelsen, indlæringen samt 
for koordinering af bevægelser. 
I op til 24 timer efter indtagelse af 
hash har man svært 
ved at koncentrere sig, koordinere 
sine bevægelser, 
løse komplekse opgaver og tilegne 
sig ny viden. 
Hash er et stof, man kan blive 
afhængig af, og der skal 
hurtigt en større dosis til for at opnå 
en rus. Efter ca. 
1 måneds hyppig brug giver det 
ubehag at stoppe 
(abstinenssymptomer). Det 
skønnes, at 10 % af de unge, 
der ryger hash, kommer til at 
indtage stoffet dagligt, 
i hvert fald i en periode. Et dagligt 
forbrug gør den 
unge træt og initiativløs. Det 
betyder, at den unge får 
en konstant nedsættelse af sin 
evne til at lære og fungere 
i det hele taget. 
„„ En ung, der ryger hash, vil få 
koncentrations- og 
hukommelsesproblemer og mangle 
engagement i skolen og 
undervisningen. Den unge vil typisk 
komme for sent og vil generelt have 
meget fravær. 
Danske undersøgelser viser, at 
unge, der bruger 
hash, pjækker markant mere end 
andre unge. 
„„ Brug af hash indebærer akut 
risiko for at få angst og 
panikoplevelser. Der er tale om en 
forgiftningsreaktion, 

men man kan ikke dø af en 
hashforgiftning. 
Et hyppigt forbrug af hash øger 
også risikoen for 
længerevarende psykiske lidelser, 
især hos sårbare 
unge. 
„„ Hashrygning er fysisk skadelig. 
Det skønnes, at 3-4 
marihuanacigaretter gør lige så stor 
skade på lungerne 
som 20 stk. cigaretter. Risikoen 
forøges, hvis 
en person både ryger 
hash/marihuana og tobak – 
og det gør de fleste hashbrugere. 
 

Andre stoffer 
Omkring 8 % af de 16-24-årige har 
prøvet et eller flere 
andre stoffer end hash, typisk 
stimulerende stoffer 
(amfetamin, kokain, ecstasy) 
(2015). De stimulerende 
stoffer har en direkte 
opkvikkende rusvirkning, men efter 
rusen gør stofferne 
det modsatte:  de medfører træthed 
og tristhed. De indgår 
ofte i et blandet forbrug af alkohol, 
hash og evt. forskellige 
stimulerende stoffer. 
At indtage stimulerende stoffer 
giver akut risiko for 
ulykker, involvering i vold 
(amfetamin, kokain) og forgiftning, 
der kan have dødelig udgang. 
Stofferne skaber hurtigt 
afhængighed, og de 
indlæringsmæssige 



og sociale virkninger af et forbrug 
vil ofte være mere tydelige end ved 
forbrug af alkohol og 

hash.

 

 

Link til hjemmesider med oplysning eller mulighed for hjælp. 

www.perron3.dk (mulighed for chat) 

www.netstof.dk 

www.cyberhus.dk ( chatside) 

http://www.perron3.dk/
http://www.netstof.dk/
http://www.cyberhus.dk/

