
Sammen om  
en god oplevelse

Om sikkerheden ved superligakampe



En fælles indsats
  Det skal være en god oplevelse for hele familien at gå til 

superligakamp. Derfor arbejder klubber, fanklubber og 
myndigheder alle for at sikre en positiv stemning til samt-
lige superligakampe. Desuden samarbejder alle parter 
løbende med ligaer, klubber og politi i udlandet for altid 
at være på forkant med udviklingen.

Hvad gør  
superligaklubberne?
Fælles regler og standarder
  For at skabe et ensartet og højt sikkerhedsniveau er samt-

lige superligaklubber gået sammen om at udarbejde et 
fælles sæt standarder for blandt andet stadion-reglemen-
ter, ordenskodekser, visitation og andre sikkerhedsmæs-
sige forhold.  

Autoriserede sikkerhedschefer
  Ved alle kampe er der én sikkerhedschef, der har det øver-

ste sikkerhedsmæssige ansvar for kampafviklingen. Alle 
sikkerhedschefer i Superligaen har gennemført en autori-
sationsgivende uddannelse hos DBU, der udover sikkerhed 
også fokuserer på de ledelsesmæssige og regulatoriske 
aspekter af kampafviklingen. 

Veluddannede kontrollører
  De kontrollører, der håndterer og guider publikum før, 

under og efter kampen, er alle uddannet i publikumshånd-
tering og stadionsikkerhed på en særlig kontrolløruddan-
nelse hos DBU. Dermed besidder superligaens kontrollører 
de kompetencer, der er nødvendige for at kunne håndtere 
alle situationer roligt og professionelt.

Blik for tilskuernes forskellige behov
  Superligafodbold skal være for alle. Derfor har klubberne 

taget adskillige initiativer for at sikre, at tilskuere med 
forskellige behov kan følge kampen på netop deres måde. 
På de fleste stadions er der for eksempel særlige sektio-
ner, hvor familier kan sidde sammen med andre familier, 
hvilket skaber en ekstra god og tryg oplevelse.  Desuden 
er der altid særlige områder til de mest engagerede fans. 
Og disse områder er altid fysisk adskilt fra det andet holds 
mest dedikerede fangruppe. 



Hvad gør politiet?
Nye taktiske principper
  Politiet har indført nye taktiske principper, som fremmer en 

positiv stemning ved fodboldkampe. For eksempel er der 
introduceret et dialog-koncept, som går ud på, at udvalgte 
politifolk uddannes til en mere åben og dialogsøgende 
tilgang til fodbold-tilhængere. Desuden er politiet blevet 
mere synlige ved superligakampene ved at bære særlige 
veste. 

National håndbog
  For at sikre, at politiindsatsen omkring fodboldkampe altid 

følger de samme principper og standarder, har politiet 
udarbejdet en national håndbog for indsatsen. Og den skal 
altid følges. 

Karantæneregister
  Med oprettelsen af et karantæneregister har politiet fået 

et godt redskab til at registrere de få personer, der begår 
vold eller andre forseelser i forbindelse med fodbold-
kampe. Registerets oplysninger er tilgængelige for klub-
bernes autoriserede kontrollører, der dermed har mulighed 
for at forhindre karantæneramte tilskuere i at komme ind 
på stadion. Udover at være et godt redskab i politiets og 
kontrollørernes arbejde, har karantæneregisteret også vist 
sig at have en stærk præventiv effekt. 



Hvad gør fanklubberne?
Klare vedtægter
  Som medlem af en officiel fanklub skal man overholde 

fanklubbens vedtægter. Det betyder blandt andet, at man 
bliver ekskluderet, hvis man optræder voldeligt, racistisk 
eller på anden vis bringer fanklubben i miskredit.

Samarbejde på tværs af klubskel
  For at fremme en positiv stemning ved kampene og gode 

relationer på tværs af klubberne samarbejder fanklubberne 
indbyrdes om en række forskellige arrangementer. Hvert 
år afholdes der for eksempel et fælles fanseminar samt 
en fodboldturnering, hvor fanklubberne først spiller mod 
hinanden og derefter fester sammen. 

  Mange fanklubber har desuden egne lokaler på stadion, 
hvor ude- og hjemmeholdets fans i fællesskab varmer op 
før superligakampene.

Erfaringsudveksling
  De danske fanklubber er samlet i paraplyorganisationen 

Danske Fodbold Fanklubber (DFF). Organisationen har 
i alt 22 medlemsklubber og repræsenterer cirka 33.000 
fans. DFF’s formål er at være et talerør for de danske fod-
boldfans og arbejde for at skabe bedre vilkår for tilsku-
erne. 

  DFF bistår sine medlemmer med rådgivning, udvikling af 
netværk og erfaringsudveksling mellem medlemmerne og 
er også aktiv i det internationale netværk ’Football Sup-
porters Europe’.

Sikkerhedsudvalg
  DFF har et sikkerhedsudvalg, hvor fans er velkomne til at 

indberette sikkerhedsrelaterede sager. Når der kommer 
en sag ind, går DFF i dialog med de involverede klubber 
og sikkerhedsfolk, og sammen søger parterne at finde en 
løsning. 



Hvad kan du selv gøre?

Her er fem gode råd til dig, din familie og jeres venner:

1.  Kom gerne i god tid, så I undgår at stå for meget i kø lige 
op til kampstart. Det mindsker risikoen for unødig irritation 
– både hos jer og de øvrige tilskuere.

2.  Hvis I har børn med til kampen, så køb gerne billetter til 
børnesektionen, hvis der er en sådan.

3.  De officielle billetsystemer er med til at sikre en hensigts-
mæssig opdeling af de forskellige fangrupper. Så køb altid 
jeres billetter via de officielle kanaler.

4.  Hvis I oplever, at andre udviser truende eller anden uhen-
sigtsmæssig adfærd, så kontakt en kontrollør.

5.  Bidrag gerne aktivt til den gode stemning. Slagsange, tilråb 
og spektakulære tifoer er med til at skabe den helt rigtige 
atmosfære.

www.superliga.dk



Fælles ordensreglement
Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til op-
hold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller an-
den myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.

Overtrædelse af Superligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre 
bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har 
ikke krav på at få deres billet eller kort refunderet.

Ovenstående punkter er ikke udtømmende, og kontrollører eller andet udpeget sik-
sikkerhedspersonale forbeholder sig retten til at forbyde andet end det her nævnte 
i situtationer, der vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og / eller at kunne have en 
skadende effekt over for arrangementet eller stadion i øvrigt.

Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.

Pladstagning på andre steder end det på biletten anførte er ikke tilladt, medmindre 
man af kontrollør eller andet personale bliver bedt om at indtage anden plads.

Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen 
til kommercielt brug er ikke tilladt - uanset fremgangsmåde. Det gælder såvel aktivi-
teter på banen som på tribuner og de øvrige stadionområder.

Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn. 

Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående 
aftale.

Ytringer om religion, seksualitet, politik eller etnisk herkomst er forbudt - fodbold er 
for alle.
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FØLGENDE ER FORBUDT

Ordensreglement er tiltrådt af samtlige klubber i Superligaen
Formålet med et fælles ordensreglement i Superligaen er, at tilskuere til fodboldkampe skal være trygge og glade før, under 
og efter arrangementet på stadion. Alle uanset alder, udseende, religion og kulturel baggrund er velkomne på stadion. Stadi-
onreglementet gælder for hele stadionområdet, herunder ved banen, på tribunerne og arealerne omkring stadion inden for 
hegnet, hovedbygningen, brandvejene omkring stadion samt tilknyttede parkeringsarealer.
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