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Indledning
Den tidligere ”Tifo minimums standard” blev til i 2013 gennem et godt initiativ og samarbejde
mellem klubberne. Igennem den seneste periode, har det dog været opfattelsen, at standarden
ikke har været tidssvarende. Det har ført til flere udfordringer ved indgangene til stadion, når
tilskuere i udebaneafsnittet har oplevet en stor differentiering i hvad der er tilladt (og ikke tilladt) at
medbringe på stadion.
Siden SLO rollen blev indført i Danmark, er der kommet mere fokus på fanforholdene. Det er vi
rigtig glade for i dansk fodbold. Igennem en god dialog mellem sikkerhedschefer og SLOer er det
lykkedes at finde frem til nogle fælles minimumskrav, der er blevet til en Fælles TIFO-standard for
Alka Superliga. Det har været et ønske fra alle parter at nå frem til en aftale, som fremmer dialogen
og giver brede fælles rammer. Den Fælles TIFO-standard giver ved et ansøgningsskema et
gennemskueligt værktøj, som SLO’er og sikkerhedschefer fremadrettet kan benytte, når der
afvikles kampe i Superligaen.
Derudover er klubberne, på vegne af bl.a. Danske Fodbold Fanklubbers forslag, blevet enige om,
at etablere nye regler og krav omkring udebaneafsnittene, den såkaldte ”Udebanepakke”. Heri
indgår den Fælles TIFO-standard, som et af de nye krav. Udebanepakken er nærmere beskrevet
på næste side.

Vi ønsker, at den Fælles TIFO-Standard vil være med til at sætte endnu bedre rammer for
samarbejdet mellem klub og fans i dansk fodbold. God fornøjelse på stadion!
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Krav til klubberne
Med afsæt i en række forslag fra Danske Fodbold Fanklubber (DFF), har Divisionsforeningens
bestyrelse, efter indstilling fra klubberne, vedtaget en række nye krav, som primært har til hensigt at
forbedre tilskueroplevelsen i udebaneafsnittene i Alka Superliga. De nye krav er beskrevet i cirkulæret
om sikkerhed og orden på stadions samt Klublicensmanualen. Reglerne er relevante for den Fælles
TIFO-Standard og stiller bl.a. følgende krav til klubberne omkring udebaneafsnittet:
- at der er etableret mindst et Capo-tårn i udebaneafsnittet
- at der er TIFO-adgang i henhold til Superligaens Fælles TIFO-Standard
- at der er adgang med trommer og megafoner i udebaneafsnittet
- at der er en fremtrædende plads til placering af bannere

Den Fælles TIFO-Standard for Alka Superliga
Den Fælles TIFO-Standard er udarbejdet for, at sikre de bedste forhold for udeholdets tilskuere samt
hjemmeholdets afvikling af kampen. Den Fælles TIFO-Standard redegør for minimumskravene i
Superligaen, men det anbefales at klubberne sætter så vide rammer som muligt.
Udeholdets SLO bruger den Fælles TIFO-Standard til, at ansøge om tilladelse til at medbringe
specifikke materialer. Ansøgningen udarbejdes i det fælles skema (se side 7), og sendes til
hjemmeholdets sikkerhedschef 3 hverdage før kampen.

Mål for flag og bannere:
Store flag og bannere skal altid være brandsikret/brandimprægneret. Alle angivne mål er i meter. Alle
angivne mål i meter inkluderer flagets omfang i stof størrelse. Det vil sige, at der udover flaget kan følge
en flagstang med til selve flaget.
Hvad skal der søges om:
Udeholdet skal ansøge om tilladelse hos hjemmeholdet, når der medbringes bannere og flag, som har
følgende størrelser eller større:
•

Store bannere / rulleflag (1.5 meter høj x 10 meter bred). Materialerne skal altid være
brandsikret/brandimprægneret.

•

Store/mega-size flag (større end 3 meter høj x 3 meter bred) eksklusiv stang. Flag skal altid
være brandsikret/brandimprægneret.

•

Flagstang/teleskopstænger (4 meter høj) inkl. stang.

•

Mosaikplader, creperuller og konfetti kan på nogle stadions ikke godkendes, da det kan forsinke
kampen og skade banens dræn. Der skal derfor ansøges specifikt om tilladelse hertil i
ansøgningsskemaet.
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•

Hvis man ønsker at benytte videokamera til filmning af udebaneafsnitter, skal der ansøges via
Superligaens akkrediteringssystem. Dette skal fremgår i ansøgningen, så sikkerhedschefen er
orienteret.

Hvad skal der ikke søges om (kan medbringes uden forudgående ansøgning):
•

Trommer + trommestikker (op til 3 sæt)

•

Megafoner (op til 3 stk.)

•

Bannere og flag, som er mindre end dem der skal søges om

•

Tape, strips, snor osv. til at hænge bannere op

Hvad kan ikke godkendes:
Det er en gennemgående regel, at reklamer ikke kan godkendes på TIFO materiale, da det har en
kommerciel hensigt, hvilket ikke er tilladt. Som eksempel kan nævnes en spillertrøje på 20x20 meter
med påtrykt hovedsponsor midt på trøjen. Dette er ikke tilladt. Derudover er racistiske, homofobiske,
politiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer strengt forbudt. Til sidst skal det
nævnes, at flagstænger og/eller teleskopstænger af jern, metal eller tykt træ ligeledes ikke kan
godkendes.
Ved tvivlsspørgsmål:
Hvis man er i tvivl, om hvad der må medbringes, skal der som udgangspunkt altid søges om tilladelse.
Hvem søger:
Det er udeholdets SLO, der ansøger hos hjemmeholdets sikkerhedschef. Der benyttes et standard
skema (se nedenstående). Mailen sendes ligeledes cc til egen (udeholdets) sikkerhedschef, så det
sikres, at begge holds sikkerhedschefer har modtaget den nødvendige information.
Ansvar:
Jævnfør cirkulæret om sikkerhed og orden på stadions er det den arrangerende klubs (hjemmeholdet)
ansvar, at kampen afvikles i god ro og orden, uden at spillere, officials og tilskuere forulempes, lider
overlast eller bringes i fare og uden at der sker skade på bygninger og løsøre. Den arrangerende klubs
ansvar kan medføre, at der kan opstå situationer, hvor den arrangerende klub på baggrund af
sikkerhedsmæssige hensyn må se bort fra ansøgningsskemaet og den Fælles TIFO-Standard.

Visitation/gennemgang af materialer
Alt materiale, ligegyldigt om der er forudgående tilladelse eller ej, vil blive gennemgået af
hjemmeholdets kontrollører ved ankomst til stadion.
Udeholdets tilskuere kan i nogle tilfælde have et ønske om at få adgang til udebaneafsnittet inden
åbning for opsætning af TIFO-materiale. Udeholdet kan derfor søge om adgang til udebaneafsnittet
inden åbning, hvilket skal fremgå i ansøgningen.
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Forpligtigelse til kommunikation mellem parterne
Ansøgningen fra udeholdets SLO skal sendes til hjemmeholdets sikkerhedschef 3 hverdage før
kampen. Der henvises til stor fleksibilitet for klubben og fans ved et tæt kampprogram, hvor det til
enkelte kampe vil give udfordringer at leve op til deadline.
For at sikre de bedst mulige forudsætninger for afvikling af TIFO aktiviteter anbefales det, at
hjemmeholdets sikkerhedschef og SLOen indgår aftaler forud for hver kamp, hvad angår dimension og
afvikling. Det anbefales, at ansøgningen altid følges op med et telefonopkald for at
forventningsafstemme forholdene inden kampen. Der bør være fokus på følgende elementer:
-

Placering (herunder om der er områder, hvor der fx ikke må placeres bannere pga.
reklameskilte)

-

Indførelse af TIFO på stadion (visitation/godkendelse)

-

Afvikling (beskrivelse / tidsplan)

-

Størrelse (angivet i ansøgningen)

-

Antal (angivet i ansøgningen)

-

Budskab (tekst og symbolik) (angivet i ansøgning)

Plantegning på klubbens hjemmeside
Som en del af Good Hosting og for at forbedre forholdene for udeholdets tilskuere, forpligter hver klub i
Alka Superliga til at uploade en PDF-fil på deres hjemmeside, der illustrerer udebaneafsnittet på deres
stadion. Der stræbes efter, at fansene får et indblik i afsnittes udformning. Derudover bør der fremgå,
hvor udeholdets tilskuere har mulighed for at placere deres bannere (og hermed også hvor der ikke må
placeres bannere). Se venligst bilag 1 + 2 + 3 for mere information eller
http://brondby.com/udebanefans/.
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ANSØGNING til Fælles TIFO-Standard
Nedenstående skema benyttes ved TIFO-ansøgning og sendes til hjemmeholdets sikkerhedschef
senest 3 hverdage før kampen:

Type

Beskrivelse af stof
og tekst

Mål
(bredde &
højde)

Antal

Godkendt af
hjemmeholdets
sikkerhedschef

Store bannere / rulleflag
(1.5 meter høj x 10 m bred
eller større. Skal altid være
brandimprægneret)
Store flag eksklusiv stang
(flag større end 3x3 meter.
Skal altid være
brandimprægneret)
Flagstang/teleskopstænger
inkl. stang
(4 meter høj eller større)
Ønske om benyttelse af
mosaikplader, creperuller
og konfetti
Ønskes der adgang til
udebaneafsnittet inden
åbning til opsætning af
tifo-materiale? Angiv også
hvor mange personer, der
ønsker adgang.
Er der søgt om
akkreditering til at benytte
videokamera til filmning af
udebaneafsnittet?
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