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1. Formål 

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag 

selvstændigt at kunne tilrettelægge, udføre og udvikle komplekse operative, planlægnings- og 

ledelsesmæssige funktioner inden for det fodboldmæssige område. Disse kvalifikationer opnås 

med henblik på at varetage opgaven som sikkerhedschef på Superliga- og 1. divisionsniveau. 

 

2. Uddannelsens profil 

Som sikkerhedschef indgår man i en af de vigtigste brikker som øverste ansvarlig, når der sikres 

afvikling af kampe i god ro og orden i Superligaen og 1. division. Divisionsforeningen har ønsket 

yderligere fokus på uddannelsesområdet af sikkerhedschefer, som følge af ændringerne i vores 

samfund og de øgede krav til afviklingen af arrangementer. Det går hånd i hånd med det større 

ansvar, som sikkerhedscheferne varetager, bl.a. efter indførelsen af koncepter som Superligaens 

fælles ordensreglement med afgifter samt sikkerhedsobservatører til udvalgte højrisiko-kampe. 

 

Uddannelsen er baseret på den udvikling og de ændringer, der løbende sker indenfor det 

sikkerhedsfaglige felt med bl.a. crowd management, sikkerheds-beredskabsplaner, good hosting 

og scenarie øvelser, som fokuspunkter. Der inddrages erfaring og veldokumenteret praksis 

indenfor professionsområdet fra nationale samarbejdspartnere og Politiets Efterretningstjeneste. 

Der suppleres med oplæg fra dommerverdenen og SLO’er med fokus på snitflader og 

udviklingsområder. 

 

Uddannelsen indeholder forskellige eksamensformer, der identificerer og udvikler den studerendes 

læring ved analytiske og refleksive problemstillinger. 

 

3. Mål 

Den studerende vil efter endt uddannelse have genereret flere redskaber og værktøjer, som 

giver den studerende et forbedret grundlag til at udføre rollen som sikkerhedschef. Værktøjerne er 

fokuseret omkring viden og færdigheder, der bl.a. indeholder lovgivning, cirkulærer, planer og 

risikovurderinger, der benyttes til løsning af komplekse problemstillinger i sikkerhedsrelaterede 

situationer forud for, under og efter kampafvikling. De genererede værktøjer og den medfølgende 

viden vil højne det sikkerhedsmæssige niveau ved afvikling af kampe samt håndtering af 

eventuelle hændelser i Superligaen og 1. division. 
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4. Deltagerforudsætninger 

Overbygningen/uddannelsen udbydes til personer, der er ansat som sikkerhedschef eller 

sikkerhedschef-assistent i en klub i de to øverste fodboldrækker for herrer i Danmark.  

 

Forud for tilmelding til sikkerhedschef-uddannelsen A+ skal den studerende som minimum have 

bestået følgende uddannelser:  

 

1. Den lovpligtige kontrolløruddannelse 

2. Sikkerhedschefuddannelsen A jf. klublicenskravene (grunduddannelsen) 

 

Sikkerhedschefuddannelsen A+ er et krav til Superliga og 1. divisions klubberne beskrevet i 

licenskravene. Det anbefales, at hver klub får uddannet to eller flere personer. 

 

 

5. Uddannelsens struktur og opbygning 

5.1 Uddannelsen: 

Uddannelsen består af 8 moduler, der afvikles over to samlinger samt to eksamener. Hver samling 

afvikles over tre sammenhængende dage. Samlingerne afvikles i Fodboldens Hus, DBU Alle 1, i 

Brøndby med mulighed for overnatning i Idrættens Hus eller et omkringliggende hotel. Inden 

uddannelsesstart skal den studerende have læst pensumlitteraturen, hvorfor der må påregnes en 

vis forberedelsestid. 
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Figur 1: Oversigt over Sikkerhedschefuddannelsen A+, hold 3, 2022 

 

Sikkerhedschefuddannelsen A+ afvikles i 2022 på følgende datoer: 

• 1. samling:  den 7.-9. februar 2022 

• 2. samling:  den 22.-24. marts 2022  

 

5.2 Antal studerende per hold: 

Hvert hold vil maksimalt består af 16-18 studerende. Dette skal sikre en høj kvalitet i 

undervisningen, hvor der er mulighed for at afsætte den nødvendige tid til hver enkelt individ. Der 

lægges vægt på en undervisning, hvor der er plads og tid til debat samt input fra de studerende. 

 

6. Eksamen, deltagerpligt og dispensation 

6.1 Skriftlig eksamen 

Ved afslutningen af den 1. samling udleveres en skriftlig eksamen i form af en skriftlig opgave til 

aflevering ca. en måned senere. Opgaven skal bestås, inden man kan deltage på uddannelsens 

efterfølgende moduler.  

 

Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i det daglige arbejde, som sikkerhedschefen varetager 

på sit eget stadion og vil have et omfang af 4-6 sider. 
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Den studerendes præstation bedømmes som bestået/ikke bestået, og der gives skriftlig 

tilbagemelding fra eksaminator og bedømmer.  

 

Hvis eksamenen ikke bestås, udfærdiges en skriftlig begrundelse for bedømmelsen, der 

underskrives af både eksaminator og censor. Se punkt 6.4. - 6.6. for mere. 

 

6.2 Retningslinjer for skriftlig eksamen 

Der vil være flere krav til den skriftlige opgave og de studerende. Disse vil blive beskrevet under 

uddannelsen, men eksempler herpå er bl.a.:  

 

Format 

Opgaven skal afleveres som én PDF-fil. 

 

Sprog 

Den sproglige og skriftlige fremstilling indgår som en del af bedømmelsesgrundlaget.  

 

Bilag 

Eventuelle bilag skal nummereres i den rækkefølge, de forekommer i opgaven og placeres bagest 

i opgaven. Bilag kan være skemaer, interviews eller lignende. Medtag kun de bilag, der henvises til 

i teksten, så de har en funktion i opgaven. 

 

Plagiat 

Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at plagiere. Der foreligger et plagiat, når der ikke 

sker en tilstrækkelig kreditering og kildeangivelse af den oprindelige tekst, således at teksten 

fejlagtigt fremstår som ens egen. 

 

6.3 Mundtlig eksamen 

Den 2. samling afsluttes med en mundtlig eksamen. Der tages udgangspunkt i et virkelighedsnært 

scenarie, hvor eksaminator og bedømmer får mulighed for at stille uddybende spørgsmål, og den 

studerende demonstrerer sin grad af udbytte i forhold til fagindholdet og uddannelsens mål. Selve 

eksamenen tager ca. 25 minutter inkl. votering og meddelelse om karakter (bestået/ikke bestået). 

Baggrundslitteratur, noter og andre hjælpemidler må medbringes til eksamenen.  

 

Den studerendes præstation bedømmes som bestået/ikke bestået, og der gives mundtlig 

tilbagemelding fra eksaminator og bedømmer.   
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Hvis eksamenen ikke bestås, vil det blive meddelt den studerende mundtligt af eksaminator og 

bedømmer. Eksamenen skal bestås for at uddannelsen kan gennemføres. 

  

6.4. Retningslinjer for bedømmelser  

Den studerende kan indstille sig til den samme eksamen tre gange. Beståede eksamener kan ikke 

tages om.  

Begyndelse på et modul er samtidig en tilmelding til de tilhørende eksamener. Ved tilmelding 

bruges én prøve-gang. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende bliver forhindret i at deltage i 

eksamenen på grund af dokumenteret sygdom og/eller barsel.  

Den studerende skal have bestået den eller de eksamener som uddannelsen indeholder i 

kronologisk rækkefølge, for at den studerende kan fortsætte og afslutte uddannelsen.  

Den studerende skal være tilstede ved undervisningen for at kunne indstilles til eksamenen. 

 

6.5 Deltagelsespligt 

Den studerende deltager i samtlige planlagte undervisningsforløb rettet mod modulets tema og 

centrale fagområder med henblik på at opnå det for modulet beskrevne læringsudbytte. Det er 

deltagelsespligt i undervisningen (samtlige undervisningsdage). Den studerendes deltagelsespligt 

er en forudsætning for, at den studerende kan indstilles til den skriftlige og mundtlige eksamen. 

 

6.6 Sygdom eller andet 

Ved sygdom eller andet der medfører, at den studerende ikke har mulighed for at deltage i et 

modul eller flere, medfører at den studerende ikke vil have mulighed for at gå til eksamen førend 

det/de manglende modul/moduler er afsluttet.  

 

Eksempel; Hvis den studerende melder afbud til modul 5 + 6, vil det ikke være muligt at gå op til 

den skriftlige eksamen, der giver adgang til uddannelsens 2. samling, før modul 5 + 6 er 

gennemført. 

 

6.7. Fritagelse (Merit)  

Det er ikke muligt at opnå fritagelse for dele af uddannelsen på baggrund af allerede opnåede 

kvalifikationer.  
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6.8. Dispensation  

Divisionsforeningen kan dispensere fra studieordningens bestemmelser, såfremt der foreligger 

usædvanlige forhold. Der henvises her særligt til usædvanlige forhold, hvor der kan dispenseres 

fra reglerne i studieordningen, der alene er fastsat af Divisionsforeningen. 

 

7. Undervisnings- og arbejdsformer 

Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at den studerende kan udvikle 

professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som sikkerhedschef. Undervisningen 

tilrettelægges med henblik på, at den studerende erhverver og udvikler selvstændighed, 

samarbejdsevner, evner til refleksion og faglig fornyelse. Dette sker i samspil med undervisere og 

medstuderende og kræver aktiv deltagelse fra den studerende.  

Undervisnings- og arbejdsformer understøtter det faglige indhold og de læringsmål, der er opstillet 

for det enkelte modul. Variation i arbejdsformer, øvelser på uddannelsen samt brug af relevante 

medier medvirker til, at den studerende oplever sammenhæng mellem uddannelsens enkelte 

fagområder og mellem den teoretiske og praktiske undervisning. 

 

7.1. Den teoretiske undervisning  

De læringsmæssige aktiviteter i den teoretiske undervisning tilrettelægges således, at 

undervisningens form understøtter det faglige indhold, der arbejdes med og de kompetencer den 

studerende skal udvikle.  

Undervisnings- og arbejdsformerne omfatter og vil variere mellem:  

- Oplæg/foredrag  

- Holdbaseret undervisning med fx: casebaseret undervisning, teoretiske øvelser og opgaver 

samt problembaseret undervisning.  

- Vejledning, som er mulig igennem hele uddannelsen og ifm. med individuelle 

arbejdsopgaver. 

 

7.2 IT udstyr 

Information omkring uddannelsen, opgaver og indhold vil foregå elektronisk. Den studerende 

anbefales derfor at benytte computer igennem hele uddannelsen for at opnå de bedste 

forudsætninger for læring. 
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8. Moduler – mål og indhold  

8.1 Modul 1 – Sikkerhedschefens rolle og opgaver 

Tema 

Modulet vil danne det regelmæssige grundlag for den resterende del af uddannelsen. Der vil være 

en gennemgang af det relevante dokumenter for sikkerhedschefens arbejde, herunder bl.a.; 

- Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 

- Klublicenssystem, manual for Superliga 

- Cirkulæret om sikkerhed og orden på stadion 

- Aftalen mellem Superligaklubberne om kontrollørudveksling 

- Krav til danske fodboldstadions 

 

Der vil være fokus på sikkerhedschefens rolle, opgaver og ansvar fra 30 dage før kampen og op til 

kampdagen. 

 

Læringsudbytte: 

Ved modulets afslutning har den studerende: 

- Viden om det lovmæssige grundlag for afvikling af fodboldkampe i Superligaen. 

- Viden om de relevante dokumenter, der danner grundlag for at kunne udføre rollen som 

sikkerhedschef i en Superliga klub. 

- Viden og færdigheder til at kunne forberede kampafviklingen i ugerne op til kampen. 

 

Underviser 

Divisionsforeningen. 

 

 

Eksamen og bedømmelse 

Modul 1 indgår i den skriftlige prøve, som afslutning på 1. samling. Modul 1 indgår også i den 

mundtlige prøve som afslutning på 2. samling. Forudsætningerne for deltagelse i eksamenerne 

samt bedømmelse fremgår i punkt 6 i studieordningen (Eksamen, deltagerpligt og dispensation). 
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8.2 Modul 2 – Kampafvikling 

Tema 

Modulet fokuserer på sikkerhedschefens rolle, opgaver og ansvar på kampdagen. Der inddrages 

relevante dokumenter for selve kampafviklingen i undervisningen, hvoraf nogle dokumenter vil 

være nye, mens andre dokumenter er nævnt på modul 1:  

- Sikkerhedsobservatør konceptet  

- Fælles ordensreglement og afgifter for Superligaen 

- Sikkerhedspakken for Superliga og 1. division 

- Andre relevante dokumenter  

 

Briefing og debriefing af tribuneansvarlige og kontrollører vil være fokuspunkter i undervisningen. 

Derudover vil et oplæg fra dommerverdenen belyse snitfladerne mellem sikkerhedschef og 

dommer. Afslutningsvis kommer vi ind på den del af kommunikationsdelen (internt og eksternt), 

som sikkerhedschefen bør være opmærksom på. 

 

Læringsudbytte 

Ved modulets afslutning har den studerende: 

- Viden om sikkerhedschefens lovmæssige ansvarsområde på en kampdag 

- Viden om snitfladerne mellem dommer og sikkerhedschef. 

- Færdigheder i at kunne afvikle en struktureret briefing og debriefing. 

- Færdigheder til at afvikle kampdage med en struktureret tilgang. 

- Viden om inddragelse af kommunikation i klubbens beredskabsplan. 

 

Underviser 

Divisionsforeningen. 

Superliga-dommer. 

 

Eksamen og bedømmelse 

Modul 2 indgår i den skriftlige prøve, som afslutning på 1. samling. Modul 3 indgår også i den 

mundtlige prøve som afslutning på 2. samling. Forudsætningerne for deltagelse i eksamenerne 

samt bedømmelse fremgår i punkt 6 i studieordningen (Eksamen, deltagerpligt og dispensation). 

 

 

 



 11 

8.3 Modul 3 – Crowd management 

Tema 

Modulet behandler systematisk planlægning af og tilsyn med en velordnet bevægelse ved samling 

af mange mennesker, herunder fokus på service og safety delen. Risikostyring, risikovurdering og 

risikohåndtering inddrages i undervisningen, hvor arrangørens ansvar tydeliggøres. Der gives 

undervisning i anvendelse af forskellige modeller for risikovurdering og indslusning samt 

evakuering af publikum. Der anvendes referencer til globalt accepterede ISO standarder som 

grundlag for struktur og indhold i undervisningen. Særligt anvendes terminologi fra ISO 31000 om 

Enterprise Risk Management og ISO 22301 om business continuity management. 

 

Læringsudbytte 

Modulet skal bibringe deltagerne:  

- Forståelse for risikostyring som omdrejningspunkt for alt arbejde med sikkerhed.  

- Forståelse for risikovurderingens tre elementer: Identifikation, analyse, evaluering.  

- Forståelse for risikohåndtering til nedbringelse af risikofaktoren til et acceptabelt niveau.  

- Forståelse for håndtering af residual risiko (håndtering af rest-risiko).  

- Forståelse for sammenhængen mellem residual risiko og beredskabsplanen.  

- Forståelse for crowd management relateret terminologi.  

- Forståelse for crowd management relateret til lovgivning i DK.  

- Forståelse for det ansvar, man påtager sig som arrangør for publikums sikkerhed.  

 

Modulet skal gøre deltagerne i stand til:  

- At varetage rollen som sikkerhedsansvarlig ved fodboldkampe og større arrangementer på 

eget stadion.  

- At beskrive relevante fakta om en fodboldkamp til brug for myndighedernes 

sagsbehandling.  

- At kunne udføre en risikovurdering af en fodboldkamp, hvor mange mennesker er samlet 

ved brug af Divisionsforeningens skabelon til risikovurderinger.  

- At kunne udføre crowd profiling.  

- At kunne anvende DIM-ICE modellen som værktøj til den dynamiske risikovurdering, 

herunder forsvarlig etablering af barriere-systemer til indslusning og omdannelse af disse 

ved udslusning eller evakuering af publikum.  

 

Underviser 

Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør.  
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Eksamen og bedømmelse 

Modul 3 indgår i den skriftlige prøve, som afslutning på 1. samling. Modul 3 indgår også i den 

mundtlige prøve som afslutning på 2. samling. Forudsætningerne for deltagelse i eksamenerne 

samt bedømmelse fremgår i punkt 6 i studieordningen (Eksamen, deltagerpligt og dispensation). 
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8.4 Modul 4 – Sikkerhed- og beredskabsplaner 

Tema 

I en kompleks verden er det vigtigt, at sikkerhedschefen har planer og procedurer klar til 

håndtering af det uforudselige. Modulet omhandler sikkerhed- og beredskabsplaner, herunder 

beredskabsprocedurer, risikomatrix, evakueringsplaner samt action cards. Der tilstræbes en mere 

praktisk end teoretisk tilgang i undervisningen, hvor den studerende efterfølgende skal være i 

stand til at udarbejde konkrete planer og instrukser for egen organisation og stadion. Afslutningsvis 

undervises i hvordan der afvikles beredskabsøvelser i egen klub. Der anvendes referencer til 

globalt accepterede ISO standarder som grundlag for struktur og indhold i undervisningen. Særligt 

anvendes terminologi fra ISO 31000 om Enterprise Risk Management og ISO 22301 om business 

continuity management. 

 

Læringsudbytte 

Modulet skal bibringe deltagerne:  

Forståelse for beredskabsplanens funktion (håndtering af residual risiko).  

Forståelse for beredskabsplanens relation til virksomhedens overordnede business continuity plan, 

hvis en sådan findes.  

 

Modulet skal gøre deltagerne i stand til:  

At udarbejde konkrete alarmerings- og evakueringsinstrukser til brug på eget stadion.  

At udarbejde instrukser for håndtering af akut sygdom/ulykke, brand, overfald, bombetrusler, kamp 

stop.  

At udarbejde instrukser for KSTs (kontrolrummets) virke.  

At udarbejde publikums information, der er afpasset efter de konkrete beredskabssituationer.  

At implementere beredskabsplanen med tilhørende action cards i egen organisation.  

At kunne afvikle beredskabsøvelser i egen organisation.  

At kunne varetage rollen som myndighedernes ressourceperson i en beredskabssituation.  

 

Underviser 

Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør. 

 

Eksamen og bedømmelse 

Modul 4 indgår i den skriftlige prøve, som afslutning på 1. samling. Modul 4 indgår også i den 

mundtlige prøve som afslutning på 2. samling. Forudsætningerne for deltagelse i eksamenerne 

samt bedømmelse fremgår i punkt 6 i studieordningen (Eksamen, deltagerpligt og dispensation). 
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8.5 Modul 5 – Scenarie øvelser 

Tema 

Modulet gennemgår forskellige scenarier, hvor sikkerhedschefen inddrages i planspil og best 

practices metoder. Scenarie øvelserne vil favne bredt ved at inddrage forskellige 

stadionopbygninger samt stadion- og beredskabsscenarier. Modulet sætter fokus på det indre og 

ydre af stadionområdet blandet ud fra forskellige scenarier og problemstillinger. Sikkerhedschefen 

vil blive udfordret i komplekse problemstillinger, hvor der inddrages viden og scenarier fra de 

tidligere moduler i uddannelsen. 

 

Læringsudbytte 

Ved modulets afslutning har den studerende: 

- Viden om de mange forskellige udfordringer der kan opstå ifm. en kampafvikling. 

- Viden om klubbens ansvarsområde og beredskabernes ansvarsområde 

- Færdigheder i at vurdere forskellige sikkerhedsmæssige situationer indenfor et begrænset 

og tidmæssigt kort vurderingsgrundlag.  

- Færdigheder til at agere i et komplekst miljø, hvor beslutninger skal afvejes. 

 

Underviser 

Divisionsforeningen. 

Indsatsleder Politi. 

 

Eksamen og bedømmelse 

Modul 5 indgår i den skriftlige prøve, som afslutning på 1. samling. Modul 5 indgår også i den 

mundtlige prøve som afslutning på 2. samling. Forudsætningerne for deltagelse i eksamenerne 

samt bedømmelse fremgår i punkt 6 i studieordningen (Eksamen, deltagerpligt og dispensation). 
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8.6 Modul 6 – Good Hosting og fankultur 

Tema 

Modulet sætter fokus på den gode fodboldoplevelse, hvorfor der blive undervist i de dokumenter 

der er relaterede til Good Hosting, herunder bl.a. den Fælles TIFO-standard og SLO Guidelines. 

Undervisningen inddrager de studerende og lægger vægt analyse af de forskellige parters 

indgangsvinkler, sikkerhedschef og SLO, ud fra forskellige scenarier. 

 

Læringsudbytte 

Ved modulets afslutning har den studerende: 

- Viden om Good Hosting 

- Viden om best practices for samarbejdet mellem sikkerhedschef og SLO. 

- Færdigheder i at indgå i det bedst mulige samarbejde med SLO’en via guidelines.  

- Færdigheder til at kunne agere i de dokumenter der beskriver Good Hosting i dansk 

fodbold. 

 

Underviser 

Divisionsforeningen. 

Udvalgt SLO (fankoordinator) fra ind/udland. 

 

Eksamen og bedømmelse 

Modul 6 indgår i den skriftlige prøve, som afslutning på 1. samling. Modul 6 indgår også i den 

mundtlige prøve som afslutning på 2. samling. Forudsætningerne for deltagelse i eksamenerne 

samt bedømmelse fremgår i punkt 6 i studieordningen (Eksamen, deltagerpligt og dispensation). 
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8.7 Modul 7 – PET modul  

Tema 

Fokus for modulet er på beskrivelse af snitflader og ansvarsfordelingen mellem klubben, det lokale 

politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET). Fokus vil være på elementerne før kampen og efter 

kampen.  

Derudover vil terrortruslen vil blive berørt, herunder samarbejdet mellem myndigheder og klub 

samt rollefordelingen. 

 

Læringsudbytte 

Modulet skal bibringe deltagerne: 

- Viden om PET’s seneste udgave af ”Vurdering af terrortruslen mod Danmark” 

- Forståelse for PETs bidrag til samfundets beredskab. 

- Forståelse for snitflader og ansvarsområder mellem Klub-Politi-PET. 

 

Modulet skal gøre deltagerne i stand til: 

- At omsætte viden fra Vurdering af Terrortruslen mod Danmark til brug i egen 

risikovurdering og beredskabsplanlægning. 

- At udnytte eksisterende planer og metoder til imødegåelse af terror. 

- At forudse en eventuel forhøjet terrortrussel ved kampe mod udenlandske hold.  

- At kende forskellen på Politiets og PETs rolle. 

 

Underviser 

Politiets Efterretningstjeneste. 

 

 

Eksamen og bedømmelse 

Modul 7 indgår i den mundtlige prøve som afslutning på 2. samling. Forudsætningerne for 

deltagelse i eksamenen samt bedømmelse fremgår i punkt 6 i studieordningen (Eksamen, 

deltagerpligt og dispensation). 
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8.8 Modul 8 – Scenarieøvelser 

Tema 

Modulet gennemgår forskellige scenarier, hvor sikkerhedschefen inddrages i planspil og best 

practices metoder. Scenarie øvelserne vil favne bredt ved at inddrage forskellige 

stadionopbygninger samt stadion- og beredskabsscenarier. Modulet sætter fokus på det indre og 

ydre af stadionområdet blandet ud fra forskellige scenarier og problemstillinger. Sikkerhedschefen 

vil blive udfordret i komplekse problemstillinger, der inddrages viden og scenarier fra de tidligere 

moduler i uddannelsen. 

 

Læringsudbytte 

Ved modulets afslutning har den studerende: 

- Viden om de mange forskellige udfordringer der kan opstå ifm. en kampafvikling. 

- Viden om klubbens ansvarsområde og beredskabernes ansvarsområde 

- Færdigheder i at vurdere forskellige sikkerhedsmæssige situationer indenfor et begrænset 

og tidmæssigt kort vurderingsgrundlag.  

- Færdigheder til at agere i et komplekst miljø, hvor beslutninger skal afvejes. 

 

Underviser 

Divisionsforeningen. 

Indsatsleder Politi. 

 

Eksamen og bedømmelse 

Modul 8 indgår i den mundtlige prøve som afslutning på 2. samling. Forudsætningerne for 

deltagelse i eksamenen samt bedømmelse fremgår i punkt 6 i studieordningen (Eksamen, 

deltagerpligt og dispensation). 
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9. Opbygningen af sikkerhedsområdet i dansk fodbold 

I figur 2 er opbygningen af uddannelser på sikkerhedsområdet illustreret. Efter grunduddannelsen 

som kontrollør skal Sikkerhedschef A uddannelsen gennemføres. Herefter er det muligt at blive 

tilmeldt Sikkerhedschef A+ uddannelsen, hvis man samtidig er tilknyttet som sikkerhedschef eller 

sikkerhedschef-assistent i en Superligaklub. 

 

 

Figur 2: Oversigt over uddannelsesområdet for sikkerhed 

  

10. Deltagerbetaling 

Der vil blive fremsendt faktura forud for uddannelsens start. Prisen er kr. 20.000 per studerende 

(ex moms). 

 

Tilmelding er bindende og ved tilmelding til uddannelsen forpligter klubben sig samtidig til at betale 

uddannelsens samlede beløb. 
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11. Pensumliste 

Den studerende skal have kendskab til indholdet i pensumlisten forud for uddannelsens start. 

Pensumliste og de dertil hørende dokumenter vil blive fremsendt til den studerende inden 

uddannelsesstart. 

 

 

12. Bemærkninger 

Uddannelsen afvikles i Divisionsforeningens regi. Uddannelsens indhold er udfærdiget af 

Divisionsforeningen i samarbejde med sikkerhedsgruppen1 og eksterne undervisere.  

 

Indholdet af uddannelsen holdes ajour på baggrund af foreløbige og endelige evalueringer, samt 

overordnede ledelses- og uddannelsesstrategier fra centralt niveau. 

 

13. Ikrafttræden 

Denne modulbeskrivelse er gældende fra 15. oktober 2022 og kan til enhver tid tilrettes af 

Divisionsforeningen. 

 

 

Sikkerhedschefuddannelse A+ 

Uddannelsesbeskrivelse 

Udarbejdet af: Kasper Kragh 

Udgiver: Divisionsforeningen 

© Divisionsforeningen 

Oktober 2022 

 

 
1 Divisionsforeningens sikkerhedsgruppe består af sikkerhedschefer fra Esbjerg fB, Viborg FF, FC København, AGF samt 
DBU. 


