København, 30. april 2015

Klubberne har ansvaret for sikkerheden til Alka Superliga kampe
Alka Superliga kampe er en tryg, sikker, intens og spændende oplevelse for fans og tilskuere. Kun ganske få
tilskuere giver i vores undersøgelser udtryk for andet. Enhver udfordring af det vil og skal klubberne tage
op. Vi har en udfordring i vores udebaneafsnit. Det kan ikke tilstrækkeligt effektivt sikres, at personer med
karantæne ikke kommer ind. 21 ud af 38 indberetninger om sikkerhedsspørgsmål til Fodboldens
Disciplinærinstans i denne sæson stammer fra udebaneafsnit, som udgør cirka 6 % af tilskuerne.
Udfordringerne er især afbrænding af pyroteknik, maskering og kast af genstande.
Klubberne har et Superliga Udekort klar for personer på 15 år og op, som vil tage få minutter at erhverve.
Det er en løsning, hvor fans på kampdagen kan beslutte sig for at tage til fodbold og stadig komme ind på
udebaneafsnittet. Samtidig er det den mest smidige løsning ved selve indgangen på stadion. Mange fans
har med Danske Fodbold Fanklubber i spidsen været utilfredse med, at løsningen indebar at tilmelde sig
med navn, adresse, højde og billede.
Klubberne og Divisionsforeningen vil på den baggrund invitere fodboldfans til dialog, om der kan findes
andre løsninger end Superliga Udekortet. Udgangspunktet for en dialog vil være, at der skal findes en
løsning på to udfordringer:
·
Identifikation af personer med karantæne ved indgang samt en sikring af at personer med karantæne
ikke kommer ind på udebaneafsnit
·
En effektiv indsats over for ulovlig afbrænding af pyroteknik, maskering og kast af genstande
I første omgang har Divisionsforeningen og klubberne sendt en invitation til Danske Fodbold Fanklubber.
Om der skal være dialog med fans gennem andre kanaler er endnu ikke besluttet. De øvrige parter bag
handlingsplanen ”Gode fodboldoplevelser for alle”, Justitsministeriet, DBU og Rigspolitiet vil ligeledes blive
inviteret til dialog om en løsning på de to udfordringer. Det er forventningen, at dialogen skal gennemføres,
så løsningerne senest er på plads til forårssæsonen 2016. Er løsningerne klar tidligere, eller viser det sig
nødvendigt at gennemføre foranstaltninger tidligere, bliver det gjort.
Ansvaret for sikkerheden på stadion til Alka Superliga kampe er klubbernes, og det er klubberne, som er
ansvarlige for og endeligt træffer beslutninger om løsningerne på udfordringerne.
Spørgsmål til pressemeddelelsen kan rettes til direktør i Superligaen A/S, Claus Thomsen, på tlf. 20683055.

