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Guidelines omkring ulovlig pyroteknik og fyrværkeri på SoMe og andre 

klubmedier 

 

Baggrund: 

Brug af ulovlig pyroteknik og fyrværkeri er farligt og har flere gange medført personskade i 

forbindelse med fodboldkampe. Pyroteknik og fyrværkeri er reguleret i fodboldens 

sikkerhedscirkulære, og ulovlig brug heraf kan medføre afgifter til den enkelte, jf. 

Superligaens fælles ordensreglement. Derudover kan klubben blive sanktioneret af 

Fodboldens Disciplinærinstans, hvilket hvert år medfører store bøder til klubberne, der 

samlet set forløber sig til flere millioner kroner. Desværre finder anvendelsen af ulovlig 

pyroteknik og fyrværkeri alligevel sted indimellem på danske stadions. 

 

Målsætning: 

Der er behov for at tydeliggøre yderligere, at ulovlig pyroteknik og fyrværkeri i forbindelse 

med fodboldkampe ikke accepteres – og at man ikke skal forherlige det ved at promovere 

billeder eller videoer med ulovlig pyro/fyrværkeri. Det skal samtidig beskytte spillere og 

ansatte, da både klubber og Divisionsforeningen har modtaget bøder for at vise og dele 

indhold på egne medier af tifoer og fans med ulovlig pyro. Det er afgørende, at klubberne går 

forrest ved at vise, at ulovlig pyroteknik og fyrværkeri ikke hører hjemme til fodboldkampe. 

De nedenstående guidelines er lavet for klubbens spillere og andre ansatte, som er 

rollemodeller og forbilleder for mange mennesker, hvorfor deres handlinger på SoMe og 

andre medier kan have stor indvirkning på bl.a. de fans, der kommer på stadion. De tre 

guidelines skal indarbejdes i den orientering, som spillere og ansatte modtager omkring 

repræsentation af klubben. 

 
Tre guidelines for klubber i Divisionsforeningen: 

 
• Vis eller del ikke billeder/video på klubbens medier af ulovlig pyroteknik eller 

fyrværkeri – det gælder også flotte tifoer med ulovlig pyro. 

 
• Tydeliggør overfor alle ansatte i klubben, at brug af ulovlig pyro og fyrværkeri på 

stadion er ulovligt og strafbart – og at klubben ikke tolerer, at klubbens ansatte bakker 

op om brugen heraf. 
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• Indskærp overfor spillere og alle andre ansatte, at de hverken skal kommentere, like 

eller dele opslag på sociale medier, der viser eller hylder ulovlig pyroteknik eller 

fyrværkeri. 
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