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Cirkulære nr. 3 – Sikkerhed og orden på stadions 
Bilag A 
 
I Superligaen og i kampe i Herre-LP, som involverer en eller to Superligaklubber, skal den gæstende 
klub medbringe kontrollører, som en del af nedenstående kontrollørudvekslingsaftale.  
 
Aftale mellem Superligaklubberne om kontrollørudveksling til kampe i Superligaen og kampe 
med Superligahold i DBUs Landspokalturnering  
 
Baggrund  
Dialogen med fans er meget vigtig, og den gæstende klubs kontrollører kan være med til at gøre en 
forskel ved at forebygge og forhindre uro og overtrædelser af klubbernes stadionreglementer. 
 
Dette kan optimeres gennem det lokalkendskab, som de medrejsende kontrollører har til deres egen 
klubs tilskuere og fans. Den gæstende klubs kontrollører har et medansvar for opretholdelsen af god 
ro og orden ved at holde den nære kontakt til deres egen klubs tilskuere og fans.  
 
Praktik og aftaleforhold  
Den gæstende klub skal medbringe et passende antal kontrollører. Der skal være minimum 2 
medrejsende kontrollører til hver udekamp.  
 
På baggrund af en vurdering af det forventede antal tilskuere i udebaneafsnittet foretaget af den 
gæstende klubs sikkerhedschef, skal den gæstende klub udvide antallet af medrejsende kontrollører 
til:  
 

• 4 kontrollører, hvis det forventede antal medrejsende tilskuere overstiger 400  

• 6 kontrollører, hvis det forventede antal medrejsende tilskuere overstiger 800  

• 8 kontrollører, hvis det forventede antal medrejsende tilskuere overstiger 1200  
 
De medrejsende kontrollører skal have gennemgået DBUs/Divisionsforeningens til enhver tid 
lovpligtige kontrolløruddannelse.  
 
Der kan i særlige tilfælde indgås aftale mellem to klubber i en kamp om, at der ikke skal medsendes 
kontrollører fra den gæstende klub, hvis det skønnes unødvendigt i forhold til det forventede antal 
medrejsende tilskuere (vejledende under 50) samt kampens forventede risikoniveau.  
 
Et sådant skøn foretages af den arrangerende klub og fritager ikke den gæstende klub for et 
eventuelt objektivt udebaneansvar.  
 
Hvis to Superligaklubber forud for en kamp vurderer, at der består et ekstraordinært højt risikoniveau, 
skal der mellem de to klubber – og senest 5 dage forud for den pågældende kamp – indgås skriftlig 
aftale om, at antallet af medrejsende kontrollører udvides i forhold til det ellers vejledende antal som 
nævnt ovenfor. 
 
Uanset ovenstående skal der altid foretages en konkret vurdering i god tid inden kampen.  
  
Kontrollørernes opgaver  
Følgende påhviler de medrejsende kontrollører fra den gæstende klub:  
 

• Senest 3 dage før kampen meddeler den gæstende klub navne og mobiltelefonnumre på de 
ansvarlige og de koordinerende medrejsende kontrollører;  
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• Kontrollørerne skal ankomme til stadion senest 30 minutter før, portene åbnes og må tidligst 
tage af sted, når den gæstende klubs supportere har forladt stadionområdet og området i 
umiddelbar nærhed af stadion;  

 

• På kampdagen melder kontrollørerne deres ankomst ved at kontakte den arrangerende klubs 
sikkerhedschef straks ved ankomst;  

 

• De gæstende kontrollører briefes grundigt og udstyres eventuelt med radioer;  
 

• Kontrollørerne skal bære synlig uniformering;  
 

• Inden kampen og uden for stadion skal de medrejsende kontrollører hjælpe den 
arrangerende klubs kontrollører med at identificere (spotte) potentielle uromagere blandt 
udeholdets tilskuere. Herunder skal de medvirke til at sikre, at personer med karantæne ikke 
får adgang til stadion;  

 

• Under kampen skal de medrejsende kontrollører assistere den arrangerende klubs 
kontrollører med at identificere (spotte) de personer blandt den gæstende klubs tilskuere, 
som udviser uacceptabel adfærd;  

 

• Før, under og efter kampen skal de medrejsende kontrollører fungere som bindeled mellem 
den gæstende klubs tilskuere, den arrangerende klubs kontrollører og det lokale politi.  

 
Ansvar og indgriben på tribunen  
Det gæstende klubs kontrollører skal indgå i dialog med den gæstende klubs tilskuere, såfremt det 
vurderes nødvendigt.  
 
Al indsats og indgriben skal koordineres med den arrangerende klubs sikkerhedschef og den 
respektive tribuneleder. En plan herfor skal fastlægges nærmere, når den gæstende klubs 
kontrollører ankommer til stadion.  
 
Det er den arrangerende klubs beslutning, om tilskuere, der udpeges som uromagere, skal have 
adgang til stadion eller ej. Den arrangerende klub skal orientere de medrejsende kontrollører om 
beslutningen, så de er en del af dialogen og kan vurdere, om det får betydning for den gæstende 
klubs eget karantæneregister.  
 
Det er også den arrangerende klubs endelige ansvar at sikre, at et af politiet eventuelt udstedt 
landsdækkende adgangsforbud overholdes.  
 
Det forhold, at der er medrejsende kontrollører tilstede fra den gæstende klub, fratager ikke den 
arrangerende klub for ansvar af nogen art omkring sikkerhedsarbejdet.  
 
De medrejsende kontrollører fra den gæstende klub må ikke indgå i bemandingsplanen eller erstatte 
kontrollører fra den arrangerende klub, som skal opretholde en sikkerhedsstandard, der er passende 
for den pågældende kamp – set i forhold til antal tilskuere, indretning af tilskuerafsnit, efterretnings- 
og trusselsbillede samt lignende forhold, der kan have indvirkning på afvikling af kampen.  
 
Kontrolløren har personligt ansvar for at følge regler og instrukser  
Uanset om det er en kontrollør fra den arrangerende klub eller en medrejsende kontrollør fra en 
gæstende klub, er kontrolløren altid forpligtet til at følge den arrangerende klubs regler, procedurer 
og instrukser for visitering og håndtering af tilskuere og særligt de instrukser, kontrolløren får af den 
arrangerende klubs sikkerhedschef.  
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Klubberne skal videregive informationer om kontrollører, der ikke i tilstrækkelig grad har fulgt regler 
og praksis, fx ved bevidst at lukke tilskuere ind, som har karantæne, eller på anden måde har 
håndteret opgaven som kontrollør uacceptabelt.  
 
Klubberne er ansvarlige for, at udveksling af sådanne personoplysninger sker i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.  
 
Hvis det kan påvises, at en kontrollør ikke i tilstrækkelig grad har fulgt gældende regler og instrukser, 

er klubberne forpligtet til at meddele dette til administrator. Kontrolløren kan i givet fald blive frataget 

sit kursusbevis og miste sin autorisation som kontrollør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


