GÆLDENDE FRA DEN 15. september 2020

PROTOKOL 2 VERSION 4:
PROTOKOL FOR KAMPAFVIKLING UNDER DEN AKTUELLE SARS-COV-2PANDEMIEN

Væsentlige ændringer fra v.3 til v.4:

1.1 Protokollens anvendelsesområde
Denne protokol er gældende for 3F Superliga samt de klubber i 1. division der
ønsker at benytte sig af muligheden for tilstedeværelse af mere end 500 personer
på stadion.
2.1 Adgang til stadion under kampafvikling
Opdateret og med turneringsadministrators beslutning vedrørende udebanetilskuere.
3.6 VAR-koncept
Opdateret beskrivelse af konceptet, fordi konceptet nu udrulles i fuld version.
3.7.2 Udeholdets kontrollører
Krav om fremmøde af kontrollører fra udeholdet, hvis hjemmeholdet forespørger
dette.
4.0 Medier
Opdateret med flere mindre praktiske detaljer, som kan læses i dokumentet.

Denne protokol er vedtaget af danske professionelle fodboldklubber som fælles forpligtigende
retningslinjer under SARS-CoV-2-pandemien. Protokollen fritager ikke klubben som arbejdsgiver for det
hele og fulde ansvar, herunder sundhedsmæssige forhold, for ansat personale.
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1.0 Indledning
Regeringens nedlukning af Danmark under coronakrisen har ført til udarbejdelsen af denne
protokol, der bør følges af alle involverede klubber. Protokollen sikrer, at alle parter er vidende om
de regler og anbefalinger, der bør følges under kampafvikling i de professionelle fodboldturneringer
i Danmark. Protokollen for kampafvikling skaber også et fælles grundlag og udgør en
styringsprotokol med henblik på at kunne assistere klubberne med kampafvikling. Det er derfor
afgørende, at protokollen følges stringent og uden afvigelser.
Protokollen fokuserer på kampafvikling, herunder tre hovedtemaer:
•
•
•

Generelle oplysninger vedrørende kampafvikling
Sikkerhed i forbindelse med kampafvikling
Medier i forbindelse med kampafvikling

Denne protokol er afledt af protokol 1: ”protokol for genoptagelsen af træning og turneringskampe
på tværs af alle professionelle fodboldturneringer i Danmark under den aktuelle SARS-CoV-2pandemien”.
Denne protokol er en del af den løbende kontakt og det igangværende samarbejde med
sundhedsmyndighederne.

1.1 Protokollens anvendelsesområde
▪

▪

Denne protokol er gældende for 3F Superliga klubberne, der ønsker at benytte sig af
bekendtgørelse 1280 af 28/08/2020, hvor klubberne får mulighed for at udarbejde en
sikkerhed- og sundhedsplan.
Ligeledes er denne protokol gældende for 1. division, der ønsker at benytte sig af
bekendtgørelse 1313 af 08/09/2020, hvor klubberne får mulighed for at udarbejde en
sundhedsplan.
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2.0 Generelle oplysninger vedrørende kampafvikling
Dette afsnit omhandler de generelle anbefalinger i forbindelse med kampafvikling, som det enkelte
hjemmehold bør indarbejde i alle procedurer for kampafvikling. Heri indgår generelle anbefalinger
vedrørende bl.a.:
•

•

•

En plan for opdeling af stadion, der bør inkludere specifikt afgrænsede områder til de
forskellige arbejdsbeskrivelser og personale, der er til stede under kampafvikling (2.2
Anbefaling til generel organisering af personale på stadion).
En anbefaling om at læse den protokol, som nærværende protokol er afledt af; “protokol for
genoptagelsen af træning og turneringskampe på tværs af alle professionelle
fodboldturneringer i Danmark under den aktuelle SARS-CoV-2-pandemien”.
Kontaktoplysninger vedrørende denne protokol.

2.1 Adgang til stadion under kampafvikling
Jvf. bekendtgørelse 1280 af 28/08/2020 følger Superligaklubbernes mulighed for at udarbejde en
sikkerhed- og sundhedsplan, hvori tilladelse til et givent antal tilskuere kan tildeles hvert enkelt
stadion.
Jf. bekendtgørelse 1313 af 08/09/2020 følger 1. divisions mulighed for at udarbejde en
sundhedsplan, hvori der gives mulighed for flere end 500 tilskuere på hvert enkelt stadion.
Jvf. turneringsadministrators beslutning er der frem til 31.12.20 ikke adgang for udeholdets
tilskuere.

2.2 Anbefaling til generel organisering af on-pitch og off-pitch personale på stadion
(plan for adskillelse)
Hjemmeholdet bør udarbejde en skriftlig plan for organiseringen af on-pitch og off-pitch personale
i forhold til kampafvikling.
Formålet med planen er at sikre overholdelse af afstandskravet mellem on-pitch og off-pitch
personale med henblik på at begrænse spredningen af SARS-COV-2 og dermed beskytte produktet,
som er kampens aktører. Derfor bør planen beskrive specifikke og sikre afgrænsede områder (med
god afstand til andre områder), hvor der kan opretholdes den nødvendige sikkerhedsafstand
mellem on-pitch og off-pitch personale. Planen bør beskrive forholdene før, under og efter en kamp.
Områder, der bør beskrives i planen:
•

Udendørsområder eller indendørslokaler med ens forhold til de to klubbers on-pitch
medarbejdere og dommerne (se Protokol 1 afsnit 5.0 Anbefalede retningslinjer før, under
4
GÆLDENDE FRA DEN 15. SEPTEMBER 2020 - PROTOKOL 2 VERSION 4 PROTOKOL FOR KAMPAFVIKLING UNDER DEN AKTUELLE SARS-COV-2-PANDEMIEN

Denne protokol er vedtaget af danske professionelle fodboldklubber som fælles forpligtigende
retningslinjer under SARS-CoV-2-pandemien. Protokollen fritager ikke klubben som arbejdsgiver for det
hele og fulde ansvar, herunder sundhedsmæssige forhold, for ansat personale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

og efter afviklingen af eksterne trænings- eller turneringskampe for afviklingen og
kommunikationen på og uden for banen.
To bænkeområder til trænere samt udskiftede spillere og reservespillere med opretholdelse
af sikkerhedsafstand på mindst 1 meter (se punkt 5.2 i Protokol 1).
To opvarmningsområder uden for banen under kampen (se punkt 5.2.1 i Protokol 1).
To medicinske områder (indendørs eller udendørs) til behandling af pludseligt opståede
skader.
Et område til førstehjælps-/ambulancepersonale.
Et område for ankomst og afrejse omkring stadion før og efter kampen.
Et område for adgang/indgang til stadion.
Steder/områder til bolddrenge.
Steder/områder til tv-produktion.
Steder/områder til journalister/fotografer (presserum, interview- og mixed zone-områder).

2.3 Sikkerhedsafstand
Sikkerhedsafstanden varierer alt efter om der er tale om on-pitch og off-pitch medarbejdere.
Det grundlæggende princip er følgende:
Off-pitch intern= 1 meter
On- og off-pitch= 2 meter
On-pitch intern= kan variere mellem 1-2 meter.
De specifikke anbefalede retningslinjer er angivet i nedenstående afsnit i Protokol 1 og bør læses
grundigt:
• Afsnit 3.2 Medarbejdere
• Afsnit 5.0 Anbefalede retningslinjer før, under og efter afviklingen af eksterne træningseller turneringskampe for afviklingen og kommunikationen på og uden for banen.

2.4 Samling af personer ved stadion
Hjemmeholdet bør udarbejde en plan for håndtering af samlinger af personer, der bryder
forsamlingsforbuddet. Denne plan bør som minimum inkludere håndteringen indenfor
stadionmatriklen og følgende punkter bør indgå:
•

•

Hjemmeholdet bør informere om det gældende forsamlingsforbud ude foran stadion.
Informationen bør være let tilgængelig, fremgå på klubbens hjemmeside samt andre steder
der vurderes relevant.
Hjemmeholdet bør vurdere om skiltning på stadionområdet bør opstilles.
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•
•

•

Hjemmeholdet bør vurdere om stadion bør afdækkes, så det ikke er muligt at se kampen
udefra (fx igennem hegn eller andet).
Hjemmeholdet bør inden kampen indgå en dialog med myndighederne for håndtering af
samlinger af personer, der bryder forbuddet. Dialogen kan vedrøre selve håndteringen af en
forsamlet gruppe, herunder hvordan de informeres om brud på påbuddet og hvordan de
opløses.
Hjemmeholdet bør etablere en procedure, der sikrer kontakt til myndighederne såfremt
forbuddet mod samling af personer ikke overholdes.

2.5 Kontaktoplysninger
Divisionsforeningens kontaktoplysninger vedrørende denne protokol er følgende:
•
•
•

Sikkerhedschef, Kasper Kragh, mobil: 4230 9840, e-mail: kasp@df.dbu.dk
Media Manager, Lene Ugilt, mobil: 2261 8499, e-mail: lene@df.dbu.dk
CEO, Claus Thomsen, mobil: 2068 3055, e-mail: thom@df.dbu.dk
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3.0 Sikkerhed i forbindelse med kampafvikling
Protokollen oplister følgende opgaver, der bør udføres af klubbernes sikkerhedsafdeling i
forbindelse med kampafvikling (3.1 – 3.9):

3.1 Adgangsliste
3.1.1 On-pitch og off-pitch personale:
Hjemmeholdet skal udfærdige en skriftlig og komplet adgangsliste, som omfatter følgende alt onpitch og off-pitch personale, der er til stede på kampdagen, dvs. alle tilstedeværende som ikke er
tilskuere.
Listen skal gøre det muligt at opspore hvem der overværede kampen, såfremt der måtte blive behov
(fx ved smitteopsporing). Hvis det ikke er muligt at registrere navnene på forhånd, bør de registreres
ved ankomst.
Adgangslisten bør differentiere mellem on-pitch og off-pitch medarbejdere.

3.1.2 Udeholdet:
Udeholdet kan medtage op til 45 medarbejdere i alt. Dette inkluderer alle fra udeholdet, såsom
spillere, personale, direktion, sportschef, statistikere, klubmedie m.v. Dette inkluderer også de 6
billetter til VIP-arrangement med mad inden kampen, som er aftalt mellem klubberne og kan
indeholde gæster fx en borgmester. De 6 billetter til VIP-arrangement er gældende for 3F Superliga
samt 1. division.
Hvis udeholdet ønsker at medtage flere medarbejdere, skal dette aftales med hjemmeholdet.
Udeholdet skal angive deres behov for billetter på en liste til hjemmeholdet senest 24 timer før
kickoff. Listen skal definere mellem on-pitch og off-pitch personale, så hjemmeholdet kan tildele
disse personer en placering på stadion, der sikrer overholdelse af de enhver tid gældende
afstandskrav.

3.1.3 Tilskuere:
Det anbefales at registrere billetkøbers navn og e-mailadresse med det formål
at hjælpe ved evt. senere smitteopsporing.
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3.2 Sikkerhedskontrolrum
Sikkerhedschefen (med gennemført uddannelse som Sikkerhedschef A+ for 3F Superligaen og
Sikkerhedschef A for 1. division) bør være til stede i sikkerhedskontrolrummet (hvor et sådan er
tilgængeligt i 1. division) under kampen med henblik på at opnå den mest effektive og kontrollerede
reaktion på enhver situation, der måtte opstå under disse nye omstændigheder.
Sikkerhedskontrolrummet bør som minimum omfatte drift af videoovervågning (cctv), logfil og
radiokommunikation.

3.3 Nød- og evakueringsplaner
De nye omstændigheder omkring kampafvikling kan påvirke klubbernes nød- og evakueringsplaner.
Hjemmeholdet bør gennemgå deres eksisterende planer og sørge for, at de er opdateret og
relevante for kampafviklingen.
Hjemmeholdet bør planlægge kampafviklingen under de givne omstændigheder og sørge for, at der
er udarbejdet planer og procedurer for nødsituationer og evakuering.
Hvis omstændighederne kræver ændringer i klubbernes nuværende planer, bør disse
implementeres øjeblikkeligt.
Hjemmeholdet bør sørge for, at der er personale på plads til at udføre planerne i tilfælde af en
nødsituation og/eller evakuering.
Hjemmeholdet bør sørge for at informere politi, brandvæsen og andre eksterne instanser om
planerne og procedurerne.

3.4 Bolddrenge
Yderligere anbefales det, at alle bolde, som håndteres af bolddrenge bør tørres (et håndklæde pr.
tørring) og herefter afsprittes før end, at de kan anvendes i kampen igen. For at kunne opretholde
et naturligt flow i kampen, har klubben derfor et ansvar for:
•
•
•
•

At sikre, at hver bolddreng har engangshandsker (gummi).
At sikre, at hver bolddreng har tilstrækkelig med bolde (min 3 pr. bolddreng).
At sikre nok antal engangshåndklæder og tilgængelighed til håndsprit for den ansvarlige for
tørring- og afspritningsproceduren
At sikre, at overnævnte tørrings- og afspritningsprocedure til enhver tid overholdes
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3.5 Lokale til dopingkontrol
Klubben kan få besøg af dopingkontrollanter til træning og kamp. I forbindelse med kampafvikling
gør vi særligt opmærksom på:
Hjemmeholdet bør stille et lokale til rådighed for dopingkontrol. Lokalet bør indeholde
toiletfaciliteter, som andre ikke har adgang til. Hjemmeholdet bør sørge for, at lokalet er rengjort
og at der udpeget en ansvarlig i klubben, som har nøgle og kan give adgang til lokalet.
Kontrollanterne fra Anti Doping Danmark er off-pitch medarbejdere, der potentielt kan komme i
kontakt med on-pitch medarbejdere. Kontrollanterne vil derfor være iført værnemidler, herunder:
o Handsker
o Ansigtsvisir eller ansigtsmaske. Der er tre forskellige muligheder:
o heldækkende ansigtsvisir eller
o ansigtsmaske (type 21) med påsat visir (type 2) eller
o ansigtsmaske (type 2) samt beskyttelsesbriller
Spillere og kontrollanter bør have fokus på at overholde sikkerhedsafstanden, såfremt det er muligt.

3.6 VAR-koncept (gældende for 3F Superliga)
Der kommer en VAR-vogn ud til alle kampe i 3F Superliga i sæsonen 2020/2021. Det betyder at
hjemmeholdet skal være opmærksom på:
Der er fire personer tilknyttet VOR (VAR vognen). De tre af dem sidder i vognen under kampen:
o en VAR (videodommer)
o en AVAR (assistent VAR)
o en replay operatør.
De to førstnævnte er uddannede dommere og har partoutkort som adgangskort, mens replay
operatøren bliver udstyret med crewcard.
Den fjerde og sidste person tilknyttet VAR vognen er:
o RRA assistenten, der primært vil befinde sig ved RRA (referee review area) ved banen,
men som også kan være i og omkring vognen. RRA assistenten vil også bruge crewcard.
Derudover bedes I være opmærksomme på:
•
•

VAR-vognen er en varebil.
VAR-vognen skal placeres så tæt som muligt på OB-vognen og maksimalt 30 meter derfra.

1

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/prioriteret-brug-afvrnemidler-ifm-covid19-240320.pdf?la=da
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•
•
•
•
•

VAR-vognen ankommer 4-5 timer før kick off og skal trække kabler til/fra OB-vognen.
Personalet i VAR-vognen er on-pitch personale.
Personalet i VAR vognen er ansvarlig for at holde minimum 2 meters afstand til OBvognens, og andet personale.
VAR-vognens navne og kontaktinformation kan findes på dbu.dk under den øvrige
dommerinformation.
For mere information, se dokumentet ”Vilkår for dommere og klubber”.

3.7 Kontrollører
3.7.1 Hjemmeholdets kontrollører:
Der skal være kontrollører fra hjemmeholdet til stede i forbindelse med kampafvikling jf. lov om
sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. Se uddybende beskrivelse i punkt 3.5.2, særligt for
kontrollører, i protokol 12.

3.7.2 Udeholdets kontrollører:
Ved kampe i 3F Superliga samt i 1. division skal den gæstende klub stille med mindst to kontrollører,
medmindre den arrangerende klub henset til kampens risikoniveau vurderer, at det ikke er
nødvendigt. Der skal altid foretages en konkret vurdering. Den arrangerende klub skal foretage en
sådan vurdering i ugen op til kampstart.
▪
▪

De medrejsende kontrollører skal understøtte den arrangerende klubs
sikkerhedsorganisation ved udeholdets spillerbus’ ankomst/afgang til stadion.
Inden kampen og uden for stadion skal de medrejsende kontrollører hjælpe den
arrangerende klubs kontrollører med at identificere (spotte) potentielle tilskuere fra
udeholdet.

Kontrollørerne bør overholde de gældende regler og retningslinjer, herunder sikkerhedsafstanden.
Der bør benyttes værnemidler ligesom hjemmeholdets kontrollører (se punkt 3.5.2, særligt for
kontrollører, i protokol 1).

3.8 Koordinering internt og eksternt
Hjemmeholdet er ansvarligt for at kommunikere oplysninger til alt personale om planer og
procedurer internt i klubben. Klubben bør også sikre, at udeholdet samt dommer og linjedommere
informeres i god tid inden kampen.

2

Protokol for genoptagelsen af træning og turneringskampe på tværs af alle professionelle fodboldturneringer i
Danmark under SARS-CoV-2-Pandemien
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3.9 Kommunikation
Eventuelle hændelser under kampafvikling bør kommunikeres på kampdagen til
Divisionsforeningens sikkerhedschef Kasper Kragh på mobil: 4230 9840 eller e-mail:
kasp@df.dbu.dk
Hjemmeholdet bør sørge for, at tv-produktionsholdet er informeret om planerne og procedurerne
for at undgå eventuelle misforståelser.
Vi henviser derudover til:
-

Kommunikationsprotokol (fremsendt via mail)
Informationsvideo om tilskuerrejsen (fremsendt via mail)
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4.0 Medier
Medier er off-pitch personale og skal altid holde 2 meters afstand til on-pitch personale samt 1
meters afstand til andet off-pitch personale.
Der opereres med to underkategorier af medier – kampkritiske og ikke-kampkritiske. Begge
kategorier har hidtil haft adgang til kampe og det er også planen fortsat, men hvis der af
sundhedsmæssige årsager bliver behov for at reducere antallet af personer på stadion, så er det
muligt at nøjes med de kampkritiske. Den beslutning træffes centralt og ikke i klubberne. Selv når
der er åbent for, at alle kan søge om akkreditering, så vil der være begrænsninger i antal journalister
og fotografer, der lukkes ind. Antallet kan variere fra stadion til stadion. Derudover vil der være
fælles retningslinjer for alle, som dog også kan variere en smule fra stadion til stadion alt efter
logistik.
Kampkritiske medier (1) er:
Rettighedshavere
• 1a, Live-tv
• 1b, Live-radio
• 1c, Højdepunkter
• 1d, Officiel dataindsamler ChyronHego, Opta og en observatør i forbindelse med den tekniske
rapport
• 1d, Statistikker – Runningball, Genius, Sportradar:

Ikke-kampkritiske medier (2):
• Fotografer
• Journalister
• Lokal-tv eller radio
• Klubmedier
• Fanmedier

Afstandskrav mellem on-pitch personer og off-pitch personer er minimum to
meter. Afstanden internt mellem to off-pitch eller internt mellem to on-pitch er minimum én
meter. On-pitch personer er alle de personer, som testes officielt i klubben.
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Der er indløb og line-up før kamp. Hjemmeholdet vælger selv, om der afvikles fælles eller separat
indløb, så længe afstandskravene i protokollerne følges. En klub kan ikke ændre indløb undervejs i
sæsonen medmindre der kommer nye restriktioner pga COVID-19. Kick-off skal selvfølgelig
overholdes.
4.1 For ikke-kampkritiske medier gælder:
Hvert medie kan kun akkreditere én journalist og én fotograf per kamp. Hvis der ønskes adgang for
flere end en, så kontakt hjemmeholdets medieansvarlige og forklar, hvorfor det er nødvendigt for
dækningen med mere end en. Derefter tages stilling til det. Svaret kan afhænge af hvor mange i alt,
der anmoder om akkreditering. Så længe der er restriktioner, og udebanefans ikke er tilladt, kan
udeholdets fanmedier heller ikke være sikker på adgang til kampe på udebane.
Akkreditering af klubbernes egne medier bør også holdes til det absolut nødvendige. Det er som
altid hjemmeholdets medieansvarlige, der i sidste ende godkender adgang i samarbejde med
Divisionsforeningen.
- Der er adgang til stadion fra 30-60 minutter før kick-off, medmindre hjemmeklubben har meldt
andet ud.
- hvis muligt (pga corona restriktioner) kan der være presserum tilgængeligt, men med restriktioner
i antal personer i rummet ad gangen. Det angives med tydelig skiltning. Vi henstiller til, at brugen af
rummet mindskes, og at pressen i stedet bruger den anviste presseplads mest muligt.
Hjemmeklubben kan tilbyde forplejning i presserummet eller ved pressepladserne, hvis det er
praktisk muligt ift corona restriktioner.
- Det er ikke muligt at tale med spillere, træner eller andre omkring holdet inden kamp.
- Der anvises også faste pladser til fotografer, og pladsen kan kun forlades i pausen eller efter aftale
med hjemmeholdets medieansvarlige. Fotografer må på intet tidspunkt komme indenfor to meter
af on-pitch medarbejdere, og der bør udvises stor opmærksomhed ved fx ved indkast, hjørnespark,
opvarmning o.l. Udbuddet og placering af fotografpladser er på nogle stadioner mindsket pga
corona hensyn.
- Det er muligt at benytte toiletfaciliteter, men udover disse og eventuelt presserummet er det ikke
tilladt at bevæge sig andre steder på stadion før og under kamp
- Efter kamp vil der være en udendørs ”mixed zone” med udvalgte spillere og træner. Det afholdes
minimum to meters afstand til spiller/træner. Det anbefales at bruge afskærmning, der ikke er nemt
at flytte, til at lave to meters afskærmning, da al erfaring viser at reb, snor, plastik o.l. ikke effektivt
opfylder kravet. Husk også 1 meters afstand mellem journalister. De to holds presseansvarlige
koordinerer. Hvis enkelte medier har to akkrediterede personer kan kun den ene deltage i
presseseancen.
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Ved tv-interviews skal sponsorbagvæg bruges, medmindre det umuliggør overholdelse af
retningslinjerne omkring afstand. Det koordineres med den medieansvarlige.

4.2 Nedenstående gælder for live rettighedshavere 1.a, som ikke bruger akkrediteringssystemet:
- Ankomsttid for produktionshold koordineres med hjemmeklubben på forhånd
- Der vil være et lokale til rådighed for produktionshold og redaktionelt mandskab, men begræns
gerne brugen af indendørs faciliteter, når det er muligt, ved fx at afholde redaktionsmøde
hjemmefra eller udendørs hvis vejret er til det. Redaktionelt mandskab bedes afholde sig fra at
møde op på stadion før det er absolut nødvendigt.
- Ophold omkring banen før, under og efter kamp er kun for personer, der arbejdsmæssigt er nødt
til at opholde sig der. Kontakt mellem live rettighedshavere og klubbens ”on-pitchmandskab” bør
begrænses til det absolut nødvendige – som for eksempel i forbindelse med interviews.
- Bestilling af forplejning på stadion aftales på forhånd – og kan ikke garanteres på samtlige
stadioner. Hvis det ikke er muligt, kan egen/anden mad og drikke medbringes.
- Live rettighedshaver kan lave de sædvanlige interviews før, under og efter kamp, men kun når alle
krav til afstand mm kan overholdes. Interview inden kamp bør aftales på forhånd og laves udendørs
med minimum to meters afstand. Da ankomsttidspunkt for holdene i mange tilfælde er anderledes
end vanligt, så aftaler tv før-interviews og tidspunkt for dem fra gang til gang med
de medieansvarlige.
- Når muligt laves studie udendørs. Hvis/når vejret umuliggør dette, koordineres alternativ løsning
med hjemmeklubben. Det er muligt at lave interview med spiller/træner i studiet. Husk altid at
holde to meters afstand til spiller/træner og undgå fysisk kontakt. Hovedparten af interviews bør
foretages udendørs, men det er også muligt at lave enkelte interviews med spiller/træner i studie
indendørs. Vær her ekstra opmærksom på afstand, afspritning og ingen fysisk kontakt med andre
personer eller udstyr - også i transporten op til studiet.
- Øvrige interviews efter kamp foretages udendørs – eventuelt overdækket hvis påkrævet pga vejret
– og aftales med de medieansvarlige. Pga corona hensyn kan praktikken omkring interviews efter
kamp tage lidt længere end normalt, så udeholdet bedes om at have tålmodighed og ikke køre før
alle interviews er lavet.
4.3 For øvrige kampkritiske medier:
For øvrige kampkritiske medier, der ikke er 1a, så gælder samme regler for ankomst, ophold og
lignende som for ikke-kampkritiske – dog kan DR Radio og ChyronHego møde ind 90-120 minutter
før kick-off.
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Rettighedshavere, der ikke er host broadcaster på kampen (DR, NENT på en Discovery kamp og
omvendt), kan ikke lave interviews før kamp med mindre, det er aftalt individuelt med klubben for
forhånd. Efter kamp skal de prioriteres til interviews efter live rettighedshaver, men før øvrige
medier. De steder, hvor det er muligt at koordinere det samtidig, gøres det selvfølgelig.
4.4 Organisering af medier:
Stadion bør opdeles i zoner, så de forskellige medietyper ikke placeres inden for det samme område.
Eksempelvis bør tv-mediefolk (produktionshold og redaktionelle medarbejdere) ikke opholde sig
sammen med øvrige medier og omvendt. Adgangen til banesiden bør begrænses, så det kun er dem
med en umiddelbar arbejdsmæssig årsag, som kan opholde sig der. Det gælder selvfølgelig ikke
under opsætning og nedtagning af udstyr, inden holdene er ankommet, og efter holdene er gået.
Alle, som arbejder på banesiden - med undtagelse af den journalist/fotograf, der laver interviews bør holde stor afstand til de to hold – minimum to meter. Alle anvisninger fra hjemmeholdet skal
følges.
4.5 Crewcards:
Brug af crewcards som adgangskort er midlertidigt suspenderet. I stedet skal alle, der ikke søger
adgang via akkrediteringssystemet, meddele navne til hjemmeklubben. For tv betyder det, at der
laves en samlet liste over produktionsfolk og redaktionelle, som sendes til hjemmeholdets
medieansvarlige senest dagen før kamp, hvis ikke andet er aftalt. Tilsvarende gælder for officielle
dataleverandører fra ChyronHego, Opta, dommerudviklere og klubfolk, der også har crewcards. Der
gives ikke adgang til personer, der ikke står på listen. Ved sygdom eller andre force majeure tilfælde
kontaktes hjemmeholdets medieansvarlige.

5.0 Afsluttende bemærkninger
Protokollen indeholder de på nuværende tidspunkt anbefalinger og retningslinjer fra
Divisionsforeningen til de professionelle fodboldklubber. Protokollen er imidlertid ikke-endelig og
dermed under løbende bearbejdning i henhold til de på enhver tid gældende anbefalinger og
retningslinjer udstedt af de danske sundhedsmyndigheder og den generelle sundhedsmæssige
situation i det danske samfund.
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