Den 26. juni 2020
Forsvarlig afvikling af professionelle kampe med øget
tilskuerkapacitet
Tilskuerforsøget viser, at dansk professionel fodbold har infrastruktur, kapacitet
og ressourcer til en ansvarlig håndtering af styret og kontrolleret tilskuerrejse.
Forsøget viste, at tilskuerne opførte sig ansvarligt og fulgte både klubbens og
myndighedernes anvisninger.
På den baggrund kan kampe frem mod sæsonafslutning den 29. juli afvikles
ansvarligt med følgende tiltag:
•

•

•

Gennemført kontrolleret og styret tilskuerrejse i adskilte sektioner sikrer
smitteforebyggelse og smitteopsporing på et niveau, som ingen andre
arrangører tilbyder i øjeblikket.
Smitteopsporing sikres gennem kontaktinformationer på alle personer på
stadion, således at der kan ske hurtig og effektiv opsporing inden for en
given sektion.
Siddende tilskuere med afstandskrav på 1 meter i sektioner/enkeltsale
med maksimalt 500 tilskuere.

En udvikling frem mod fuld kapacitet fra starten af den kommende sæson er af
afgørende betydning, hvis ikke dansk professionel fodbold skal påføres varig
strukturel skade. Allerede nu er tabene meget betydelige ved ikke at kunne levere
aftalte ydelser til partnere. Nysalg og gensalg er i overvejende grad gået i stå, da
partnere ikke kender de kommende ydelser.
Et afstandskrav på 2 meter betyder mellem 6 og 11 % kapacitetsudnyttelse på
stadion. Enhver virksomhed, der udnytter 6 til 11% af sin kapacitet, er ikke
bæredygtig.

Efter gennemførelsen af forsøg med flere end 500 tilskuere ifm. afviklingen af 3
fodboldkampe i 3F Superliga har Divisionsforeningen, DBU og DIF samlet erfaringer
(økonomisk, logistisk og herunder sikkerheds- og sundhedsmæssigt) og på den
baggrund udarbejdet tiltag ift. en øgning af tilskuerkapaciteten fremadrettet.
En vurdering af den samlede smitterisiko
Regeringen og Folketingets partier vedtog en afvikling af et forsøg med flere tilskuere,
hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 868 ”Bekendtgørelse om afvikling af forsøg
med kampe i 3F Superliga som led i håndtering af covid-19”. En del af forløbet er en
evaluering, som har til hensigt at:
”… se på, om kampene er afviklet sundhedsmæssigt forsvarligt. Evalueringen skal give et
vurderingsgrundlag for den videre proces herunder, om muligheden for at afvikle
kampe med flere end 500 personer skal fortsætte over sommeren.”
Baggrunden for evalueringen er bl.a. klubbernes udarbejdede sundhedsplaner og
observationer af effektueringen af disse.
En samlet vurdering af en sundhedsmæssigt forsvarlig afvikling består af flere
forskellige vægtede faktorer (smittebegrænsende tiltag), som samlet vil udgøre den
konkrete smitterisiko. Overordnet set danner flg. punkter rammen for
Sundhedsstyrelsens vurdering af en sundhedsmæssig forsvarlig adfærd og herunder
mulige præventive tiltag:
•
•
•

God håndhygiejne og korrekt hosteetikette
Reducering og rengøring af kontaktpunkter
Fysisk kontakt (afstandskrav) og reducering af kontakt

Overstående punkter kan understøttes i konkrete fysiske og adfærdsmæssige tiltag,
hvilket er beskrevet i detaljer i bl.a. Sundhedsstyrelsens COVID-19: Forebyggelse af
smittespredning, hvilken bl.a. har dannet baggrund for Divisionsforeningens indsendte
protokol samt det fællesudviklede evalueringsskema.
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En anden faktor, som man bør inddrage, er en hurtig, konsekvent og præcis
smitteopsporing, når man skal vurdere smitterisikoen. Baggrunden herfor er, at denne
faktor vil, hvis smittespredning skulle opstå, tidligt have mulighed for at stoppe
smittekæderne ved direkte kontakt til evt. nære kontakter. Dermed vil den samlede
risiko for et nyt udbrud mindskes betydeligt.
Samlet set vil en endelig vurdering af en sundhedsmæssigt forsvarlig afvikling af en
fodboldkamp altså bero på en vurdering af de forskellige faktorer indeholdt i
smitterisikoen. Smitterisikoen vil dermed kunne øges eller sænkes alt efter, hvor
systematisk og kontrolleret klubbens styring af de enkelte faktorer
(smittebegrænsende tiltag) i tilskuerrejsen er.
Erfaringer fra forsøget
Overordnet har forsøget eksemplificeret, at dansk professionel fodbold er i stand til at:
•

•
•

•
•
•
•

Eksekvere og håndtere en avanceret og helt ny sundhedsplan på meget kort tid
bl.a. qua sin eksisterende og understøttende infrastruktur, hvilket vidner om en
hurtig tilpasningsevne til nye forhold og betingelser.
Etablere og eksekvere en fuldt ud systematisk, kontrolleret og styret proces for
hele tilskuerrejsen i et gennemført professionelt set up.
Effektivt at kommunikere adfærdskodeks og vejlede tilskuere i korrekt adfærd
før, under og efter fodboldkampen gennem tæt kontakt og kendskab til de
enkelte tilskuersegmenter.
Effektivt at inddele stadion i sektioner og eksekvere setup’et, så de enkelte
sektioner er fuldt adskilt ved ankomst, under kamp og ved adgang.
Effektivt at reducere og hyppigt rengøre fælles kontaktpunker (toiletfaciliteter
m.m.).
Effektivt at opretholde afstandskravet mellem tilskuere både i deres færden ved
ankomst, på stadion, ved afgang og på siddepladsen.
Indsamle kontaktinformationer på alle tilskuere og dermed:
o Identificere alle tilskuere på stadion.
o Lokalisere, hvor alle tilskuere befinder sig/har befundet sig på stadion.
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o Kommunikere til alle tilskuere efterfølgende og systematisk opspore og
begrænse smitte, hvis der skulle have været smittede personer til stede
på stadion.
Sammenholdt angiver overstående en forsvarlig og kontrolleret tilskuerrejse, en stærk
kommunikation, information og vejledning i adfærdskodeks m.m., en styret
identificering med mulighed for en hurtig og konsekvent smitteopsporing og effektiv
eksekvering af inddelingen af stadion i sektioner. Dermed giver forsøget en stærk
evidens for, at afviklingen af turneringskampe i dansk professionel fodbold med et
større antal af tilskuere kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.
Forsøget angiver desuden, at klubbernes styring, håndtering og eksekvering af
smittebegrænsende tiltag udmærker sig i forhold til andre aktiviteter i samfundet i en
sådan grad, at det fremadrettet er forsvarligt at arbejde frem mod fuld
tilskuerkapacitet inden for den enkelte sektion.
Økonomiske konsekvenser ved den nuværende tilskuerkapacitet
Med det nuværende afstandskrav på 2 meter, og med de angivne procedurer og
retningslinjer for kampafvikling, er tilskuerkapaciteten reduceret til mellem 6 % og 11
% af normalkapaciteten, hvilket påfører klubberne store økonomiske tab.
For de tre kampe i forsøget var klubbernes matchday indtægter på 10 % af normalen.
Til gengæld var omkostningerne som følge af krav til efterlevelse af COVID-19 tiltagene
40 % over kampafvikling med normal tilskuerkapacitet.
Det er en uholdbar situation, at klubberne mister 90 % af matchday indtægter, der ikke
kun skal dække arrangementomkostninger, men også den generelle drift i en
fodboldforretning. For AC Horsens, Brøndby IF og Lyngby BK var det samlede tab på
over 2 mio. kr. for de tre forsøgskampe.
En fortsættelse af begrænsningen af tilskuerkapacitet vil betyde, at dansk professionel
fodbold vil lide strukturel, økonomisk skadevirkning flere år frem, hvis vi ikke kan
anvende vores fulde tilskuerkapacitet fra og med den kommende fodboldsæson 20/21.
Lige nu er alt nysalg til partnere og sponsorer i flertallet af klubberne nærmest stoppet,
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ligesom gensalg og gentegning til den nye sæson er stærkt begrænset. Hovedparten af
partnere og sponsorer venter, til de kender de mulige ydelser i den kommende sæson.
Det er ikke kun dansk klubfodbold, der vil lide stor skade. Det gælder også for
fodboldlandsholdene. Eksempelvis skulle billetsalget til de to afgørende kampe på
hjemmebane for det danske Herre-landshold i september have været i gang for
nuværende. – Her er der budgetteret med billetindtægter for over 20 mio. kr., hvilket
udgør en signifikant andel af DBU’s samlede indtægter og dermed har stor betydning
for den investering, der er mulighed for at lave i udviklingen af dansk fodbold i årene
fremover.
Tiltag fra 8. juli og frem mod fuld tilskuerkapacitet og fra den kommende
fodboldsæson 20/21
Divisionsforeningen, DBU og DIF foreslår som udgangspunkt:
En fastholdelse af sektioneringsprincippet med en maks. kapacitet på 500 personer.
En udarbejdelse og etablering af en generel procesplan, hvor afstandskravet først
generelt reduceres til 1 meter inden for den enkelte sektion, når tilskuerne befinder
sig på siddepladserne (et afstandskrav vil stadig være gældende i alle de andre
aspekter af tilskuerrejsen).
De generelle sundhedsfaglige betragtninger, som danner baggrund for etableringen af
en sådan proces og tiltag er:
•
•

Den forsvarlige og kontrollerede eksekvering af de 3 forsøgskampe, som
begrænser evt. smittespredning.
De sundhedsfaglige aspekter i forhold til dette er:
o Tilskuerpladserne er placeret udenfor med optimal ventilation, hvilket
ikke har været omstændighederne ved bl.a. ”Washington State Choir”
udbruddet.
o Tidligere fodboldkampe (før COVID-19 pandemien), som er blevet
angivet som superspredere, har været uden den kontrollerede og
styrede tilskuerrejse, som nu er implementeret, og kan ikke
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sammenlignes med fodboldkampe afviklet med en kontrolleret
tilskuerrejse og mulighed for smitteopsporing.
o Når tilskuere befinder sig på deres siddepladser, sidder de i det
væsentligste med ansigterne i den samme retning, hvilket understøtter,
at der ikke er ansigt-til-ansigt kontakt i længere perioder, jf.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. siddende transport over længere
afstande.
o At den samlede smitterisiko ikke alene kan vurderes på baggrund af en
enkelt faktor ud af flere.
Både Divisionsforeningen, DBU og DIF foreslår flg. reduceringstiltag ifm.
afstandskravet som en del at den generelle proces, som løbende implementeres,
evalueres og udvides frem mod opstarten af næste fodboldsæson med fuld
tilskuerkapacitet. Dette har ikke kun betydning for 3F Superligaen og landsholdene i
fodbold, men har på længere sigt også betydning for andre tilskueridrætter, hvis sæson
starter efter sommerferien, og hvor erfaringer fra fodbolden kan danne et godt
grundlag for de tiltag, der skal implementeres i disse idrætter. Processen inden for
superligafodbold har derfor ikke kun meget stor betydning for dansk fodbold, men
også for dansk idræt som helhed.
Fra den 8. juli gennemføres følgende afstandskrav:
•
•
•
•
•

Reduktion af afstandskravet til 1 meter, som det er tilfældet i en hel række
sammenlignelige indendørs sammenhænge.
Intet afstandskrav for tilskuere, som defineres som nære kontakter (nært
tilhørsforhold eller familie). Evt. i dedikerede sektioner som familie- eller
sponsorsektioner.
I en overgangsfase med et afstandskrav på 1 m vil det formentlig være mere
konsistent ikke at etablere dedikerede afsnit til stemningsskabende fans.
Arbejde med en reducering/afskaffelse af afstandskravet på 3 meter ml.
sektioner, hvis klubben kan sætte en fysisk barriere op, som er
uigennemtrængelig for dråbesmitte (skærm(e) af plastik, osv.).
Evt. arbejde med andre mulige smittebegrænsende tiltag såsom masker m.m.
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