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Præsidentens forord  
 

Kravene til danske fodboldstadioner udgør en stor del af klublicenssystemet i 3F Superliga og NordicBet LIGA. Samlet betegnes de stadionkrav, men der 
er faktisk tale om krav til fodboldens samlede infrastruktur – både på stadion og i træningsfaciliteter. Stadionkravene er fundamentet til at sikre, at de 
fysiske rammer er både forsvarlige, moderne og stimulerende for en sportslig udvikling hos fodboldens aktører. Samtidigt skal stadionkravene sikre et 
højt niveau for TV-seere derhjemme og understøtte for tilskuere på stadion, at det er både trygt, sikkert og sjovt at komme på stadion.  
 
Kravene revideres hvert år sammen med de øvrige licensregler. Der er rigtig stor vilje til konstant at udvikle og forbedre de fysiske rammer på stadion 
og træningsfaciliteterne, fx med indførslen af udebanepakken i de to øverste rækker og Divisionsforeningens Vision 2028 i 3F Superliga. Dette er 
glædeligt, og det gælder i øvrigt ikke kun i de to øverste rækker, men også i 2. og 3. division, der som bekendt ikke er en del af klublicenssystemet. Regler 
og krav i disse to rækker er tilsvarende indeholdt i nærværende regelsæt.   
 
Stadionkravene udgør en del af den klublicens, der skal søges om i februar for den kommende sæson.  I ønskes god arbejdslyst med licensansøgningen, 
og held og lykke med forårets kampe og kvalifikationen til næste års Herre-DM. 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          
 
Thomas Christensen  
Præsident for Divisionsforeningen 
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Indledning 
 
Formål:  
Dette dokument omfatter de krav til danske fodboldstadioner, der er gældende for afviklingen af kampe i Herre-DM – Superliga, 
1. division, 2. division og 3. division. 
 
Klublicenssystemet angiver en række krav til stadioner i Superliga og 1. division og suppleres af Divisionsforeningens Cirkulære 
om Sikkerhed og orden på stadions samt nærværende Krav til danske fodboldstadioner. Sidstnævnte to finder desuden anvendelse 
i 2. division og 3. division, som ikke er en del af klublicenssystemet. 
 
For at skabe overskuelighed og til brug for særligt stadionejere og klubbernes stadionansvarlige, er kravene samlet i nærværende 
dokument Krav til danske fodboldstadioner mhp. at sikre efterlevelse af kravene og forbedring af kvalitet og standarder på danske 
stadioner.  
 
Derudover gælder en række krav til klubber, som deltager i UEFA’s klubturneringer, Champions League, Europa League og 
Conference League. Også disse er anført i nærværende dokument, bl.a. for at forberede klubberne på en eventuel tilpasning i 
forhold til internationale kampe og oprykning, idet disse i visse tilfælde udgør en skærpelse af de nationale krav. Bemærkninger 
og referencer til UEFA’s krav er dog alene ment som en vejledende service, og ved uoverensstemmelse mellem nærværende 
dokument og UEFA’s egne regulativer, finder sidstnævnte altid anvendelse, ligesom der generelt henvises til UEFA’s egne 
regulativer. 
 
Klubber og stadionejere bør nøje gennemgå kravene for at sikre løbende opfyldelse f.s.v.a. kampe i de fire øverste rækker i 
Danmark samt ved aktuel eller forventet deltagelse i internationale kampe afholdt af UEFA.  
 
Ved uoverensstemmelse mellem nærværende dokument og de øvrige regelsæt, herunder bl.a. klublicenssystemets regler og 
Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions, har disse forrang. Ved tvivlsspørgsmål bedes henvendelse rettet til 
Divisionsforeningens administration. 
 
Opstilling:  
Kravene til fodboldstadioner i de fire øverste rækker i dansk fodbold optræder i vilkårlig rækkefølge: 1. Stadion, 2. Spillepladsen 
(banen), 3. Sikkerhedsforhold, 4. Forhold for kampens aktører, 5. Tilskuerforhold og 6. Presseforhold. 
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1. Stadion 
 

Nr. Krav Superliga 1. division 2. division 3. division UEFA Bemærkninger til kravet 

1 Naturlig 
aflukning af 
stadion 
(hegneller 
bygninger) 

Ja, stadion skal i al 
væsentlighed være 
lukket og 
ugennemsigtigt, 
eller man skal på 
anden vis 
forebygge 
sammenstimling af 
tilskuere under 
kampen 

Ja, stadion skal i al 
væsentlighed være 
lukket og 
ugennemsigtigt, 
eller man skal på 
anden vis 
forebygge 
sammenstimling af 
tilskuere under 
kampen 

Nej/Ja*  Nej/Ja*   Se klublicens pkt. 7.4.1, f). * Kun ved 
højrisikokampe i 2. og 3. division; 
Snor er ikke tilstrækkeligt 

2 Tilskuer-
kapacitet 

10.000/6.000* 4.000** 1.500 1.500 Se minimumskapa-
citeter for de 
respektive 
stadionkategorier i 
UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
17.01 

* I Superliga skal stadion have en 
kapacitet på 10.000 tilskuere, heraf 
3.000 individuelle siddepladser, eller 
være et lukket og overdækket stadion 
med en kapacitet på 6.000 tilskuere, 
heraf 4.000 individuelle siddepladser, 
jf. Superligalicens pkt. 7.4.9 
** 1. divisionslicens pkt. 7.4.7 

3 Siddepladser 3.000/4.000* 1.000* Nej Nej Se UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
17.01   

* Se direkte ovenfor 

4 Sædernes 
udformning 

Sæder skal være 
anatomisk formet 
med 30 cm ryglæn, 
nummeret og 
fastgjort til gulv;  
Siddepladser bør 
være overdækkede 

Sæder skal være 
anatomisk formet 
med 30 cm ryglæn, 
nummeret og 
fastgjort til gulv;  
Siddepladser bør 
være overdækkede 

Ikke krav om 
sæder, men hvis 
der er sæder, skal 
de være anatomisk 
formet med 30 cm 
ryglæn, nummeret 
og fastgjort til gulv;  
Siddepladser bør 
være overdækkede 

Ikke krav om 
sæder, men hvis 
der er sæder, skal 
de være anatomisk 
formet med 30 cm 
ryglæn, nummeret 
og fastgjort til gulv;  
Siddepladser bør 
være overdækkede 

Se UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
18.01 for 
specifikationer 

Se direkte ovenfor 

5 Lysanlæg Min. 1.000 lux 
lodret mod 

Min. 1.000 lux 
lodret mod 

250 lux ved 
aftenkampe, ellers 

250 lux ved 
aftenkampe, ellers 

Se UEFA Stadium 
Infrastructure 

* Se Superligalicens pkt. 7.4.10 for 
specifikation af krav 
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hovedkameraet 
eller 1.200 lux 
vandret; 
Anbefaling 1.400 
lux lodret.* 
En negativ 
afvigelse på op til 
5% er tilladt i 
Superliga alene  

hovedkameraet 
eller 1.200 
vandret.* 
En negativ 
afvigelse på op til 
5% er tilladt i 1. 
division alene 
 

ingen krav; vær 
dog opmærksom 
på krav i Pokal-
turneringen for 
Herrer* 

ingen krav; vær 
dog opmærksom 
på krav i Pokal-
turneringen for 
Herrer* 

Regulations art. 16 
for specifikationer, 
UEFA Stadium 
Lighting Guide 
2016 og Guidelines 
and 
Recommendations 
for Floodlighting 
for all UEFA 
Competitions 2004 

og 1. divisionslicens pkt. 7.4.8 for 
specifikation af krav, se også 
Propositionerne for Herre-DM § 21.3. 
Vær opmærksom på, at en lysmåling i 
henhold til UEFA’s 2004-guidelines 
ikke giver adgang til UEFA’s kampe 

6 Strøm- 
forsyningskilde 
og nødstrøm-
forsyning 

1 strømforsynings-
kilde og 1 
nødstrømforsyning
, som kan fungere 
som backup lyd og 
lys i tilfælde af 
strømnedbrud 

1 
strømforsyningskil
de, men ikke krav 
om 
nødstrømforsyning 

Nej Nej Ja, jf. UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
20.01. 
Skal som min. 
kunne belyse 
spillepladsen med 
en lysstyrke på 2/3 
af det normale 

Se Superligalicens pkt. 7.4.14  

7 Resultattavle  
og ur 

2 tavler med ur og 
stilling, 
resultatformidling, 
meddelelser 

1 tavle med ur og 
stilling 

 1 tavle med ur og 
stilling 

 Se Superligalicens pkt. 7.4.12 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.9 

8 Højtalere og lyd Ja Ja Ja Ja Ja, jf. UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
21.01 samt UEFA 
Safety and Security 
Regulations art. 43 
og 28. 

Varslingslyd kan desuden kræves af 
beredskabsmyndighederne. Se 
Superlicens pkt. 7.4.13 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.10 

9 Opfyldelse af 
myndigheds-
krav 

Ja Ja Ja Ja Ja Stadion skal opfylde de på tidspunktet 
for etablering gældende krav til 
byggetilladelse; Nyopførelser skal 
opfylde almindelige krav og regler, 
herunder Byggelov og Bygnings-
reglement 

10 Tracking  
 
 

Ja, ved faste 
installationer 

Ja, med kameraer, 
der skal sidde 
mindst 7 meter 

Nej Nej  Superligalicens pkt. 7.4.21 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.17. Kravet 
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over banehøjde og 
10 meter væk; Må 
ikke veje i vinden 

gælder også for oprykkere fra 2. 
division 

11 Hjertestartere 
og samaritter 

Ja* Ja* Nej, men anbefales 
kraftigt 

Nej, men anbefales 
kraftigt 

Førstehjælpsfacilit
eter til tilskuere, jf. 
UEFA Stadium 
infrastructure 
regulations art. 23, 
se også UEFA 
medical 
regulations 

* Se Superligalicens pkt. 7.4.5 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.5 

12 Overdækning af 
tribuner 

Anbefales* Nej Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.7; Bliver et 
A-krav i 2028 

13 VIP lounge  Ja, 300 
siddepladser* 

Nej Nej Nej Ja, se UEFA 
Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 25 
for specifikationer 

* Se Superligalicens pkt. 7.4.9.3 

14 Belysning og 
belægning 
rundt om 
stadion 

Anbefales* Nej Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.11; Bliver 
et A-krav inden for de næste år 

15 Storskærm Ja* Nej Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.12 for 
specifikation 

16 Skærme på 
stadion 

Ja* Nej Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.12 for 
specifikation 

17 Scannings-
system til 
elektroniske og 
mobilbilletter 

Ja* Anbefales* Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.18 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.14 

Særlige forhold vedrørende udebaneafsnittet   

18 Tilskuer- 
kapacitet i 
udebaneafsnit 

Minimum 1.000* Nej Nej Nej  * Kapaciteten skal kunne skaleres op og 
ned alt afhængig af en række forhold, se 
også Superligalicens pkt. 7.4.9.2  

19 Overdækning af 
udebaneafsnit 

Udeholdets 
tilskuere skal 

Udeholdets 
tilskuere skal 

Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.16.2 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.12.2 



 

Side 8 af 25 
 

tilbydes et 
overdækket afsnit, 
hvis det samme 
tilbydes den 
arrangerende 
klubs egne 
stemningsskaben-
de tilskuere* 

tilbydes et 
overdækket afsnit, 
hvis det samme 
tilbydes den 
arrangerende 
klubs egne 
stemningsskaben-
de tilskuere* 

20 Placering af 
udeholdets 
tilskuere 

Begge klubbers 
stemningsskaben-
de tilskuere skal 
kunne se hinanden 
på stadion; 
Udeholdets 
tilskuere må ikke 
placeres på samme 
tribune som 
hjemmeholdets 
stemningsskaben-
de tilskuere; Hvis 
hjemmeholdet har 
ståpladser, skal 
mindst halvdelen 
(min. 500) af 
udeholdets 
tilskuere tilbydes 
det samme 
 
Såfremt 
hjemmeholdets 
stemningsskaben-
de tilskuere 
placeres tæt på 
banen, skal 
udeholdets 
tilskuere tilbydes 
det samme* 

Begge klubbers 
stemningsskaben-
de tilskuere skal 
kunne se hinanden 
på stadion; 
Udeholdets 
tilskuere må ikke 
placeres på samme 
tribune som 
hjemmeholdets 
stemningsskaben-
de tilskuere 
 
Såfremt 
hjemmeholdets 
stemningsskaben-
de tilskuere 
placeres tæt på 
banen, skal 
udeholdets 
tilskuere tilbydes 
det samme* 

Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.16.3 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.12.3 
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21 Fysisk salg af 
billetter til 
udebaneafsnit 

Skal på kampdagen 
ske fra bod placeret 
ved det tildelte 
udebaneafsnit, 
uden at udebane-
tilskuerne skal 
passere hjemme-
holdets* 

Skal på kampdagen 
ske fra bod placeret 
ved det tildelte 
udebaneafsnit, 
uden at udebane-
tilskuerne skal 
passere hjemme-
holdets* 

Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.17 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.13 

22 Fanmuligheder 
i udebaneafsnit 

Adgang iht. 
Superligas tifo-
standard, mindst et 
capo-tårn, 
fremtrædende 
banner-plads, 
synlig storskærm 
(de stadioner, som 
har en storskærm)* 

Nej Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.16.4 
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2. Spillepladsen (banen)  
 

Nr. Krav Superliga 1. division 2. division 3. division UEFA Bemærkninger til kravet 

23 Banestørrelse 105 x 68 m* 105 x 68 m* 105 x 68 m* 105 x 68 m* For kategori 1 og 
2 stadioner 100-
105 m x 64-68 m 
og for kategori 3 
og 4 stadioner 
105 x 68 m, jf. 
UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
5.08 

* Se Superligalicens pkt. 7.4.8.1 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.6 og 
Propositionerne for Herre-DM § 20.1  

24 Banens 
overflade 

Naturligt græs 
eller kunstgræs 

Naturligt græs 
eller kunstgræs 

Naturligt græs 
eller kunstgræs 

Naturligt græs 
eller kunstgræs 

Naturligt græs, 
hybrid eller 
kunstgræs, jf. 
UEFA Stadium 
Infrastructure 
regulations art. 
5.03 

Kunstgræsplæner skal opfylde de 
internationale krav og standarder 
herfor, FIFA Quality PRO Field, og skal 
være godkendt af 
Divisionsforeningen, og græs- og 
hybridbaner skal opfylde krav hertil, 
se Superligalicens pkt. 7.4.8 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.5 

25 Græsareal 
(sikkerheds-
afstand) 

Ja, 111 x 72 m Ja, 111 x 72 m Ja, 111 x 72 m Ja, 111 x 72 m Ja, jf. UEFA 
Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
5.07  

Sikkerhedsafstanden skal overholdes 
(2 m på langsider, 3 m bag baglinier); 
Sikkerhedsareal kan være andet 
materiale end græs, dog ingen skarpe 
kanter eller niveauforskelle tilladt; Se 
Superligalicens okt. 7.4.8.1 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.6 

26 Afgræsning af 
banen med 
hegn, rækværk 
eller LED 
bander  

Ja Ja Ja Ja Se UEFA LED 
technical 
specifications for 
club competitions 

Snor er ikke tilstrækkeligt 

27 Varmeanlæg 
under 
spillepladsen 

Ja* Ja* Nej Nej Ja, på kategori 3 
og 4 stadioner, jf. 
UEFA Stadium 

* Se Superligalicens pkt. 7.4.15 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.11  
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Infrastructure 
Regulations art. 
5.08 

28 Spillerbokse Ja, til 2 x 16 
personer 

Ja, til 2 x 16 
personer 

Ja, til 2 x 12 
personer 

Ja, til 2 x 12 
personer 

Ja,  til 2 x 14 
personer min. 4 m 
fra banen, jf. 
UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
8.01 

Overdækket, beskyttet bagud; Ikke 
krav om varme 

29 Opvarmnings-
areal for 
holdene før 
kampen 

Ja Ja Nej Nej UEFA-krav om 
opvarmnings-
areal langs banen, 
jf. UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations, art. 
6.01 

Enten på kampbanen eller et areal 
uden for stadion 

30 Plejeplan/ 
Vedlige- 
holdelsesplan 

Ja Ja Ja Ja  Plejeplan: Årligt 
Vedligeholdelses-plan: 
Ugentligt/dagligt; Se også 
Superligalicens pkt. 7.4.8 
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3. Sikkerhedsforhold 
 

Nr. Krav Superliga 1. division 2. division 3. division UEFA Bemærkninger til kravet 

31 Krav til 
farveinddeling 
af offentlige 
gange, trapper 
og låger 

Ja* Ja* Nej Nej Se UEFA Safety 
and Security 
Regulations art. 
38 om at holde 
passage frie 

* Se nærmere i licens for Superliga 
hhv. 1. division pkt. 7.4.3 

32 Krav til 
udgangsdøre 
og 
udgangslåger 
samt 
bemanding 
heraf 

Ja* Ja* Nej Nej Se UEFA Safety 
and Security 
Regulations art. 
39 

* Se nærmere i klublicens for 
Superliga hhv. 1. division pkt. 7.4.3 

33 Separering af 
tilskuere 

Udeholdets 
tilskuere skal 
tilbydes et 
specifikt og 
afgrænset 
tilskuerafsnit* 

Nej Nej Nej Ja, hvis 
nødvendigt, jf. 
UEFA Safety and 
Security 
Regulations art. 
27.01 

* Adgangsforhold på stadion samt 
parkeringsforhold; Se Cirkulære om 
sikkerhed og orden på stadions § 4.1, 
a for nærmere uddybning 

34 Sikkerheds-
chef A+ 

Ja* Ja* Nej Nej Ja, jf. UEFA Club 
Licensing and 
Financial Fair Play 
Regulations art. 
33 og UEFA Safety 
and Security 
Regulations art. 
4.01 

* Krav om gennemførelse af 
Divisionsforeningens uddannelser for 
sikkerhedschefer eller 
kompetencebevis, jf. Superligalicens 
pkt. 8.4.12 og 1. divisionslicens pkt. 
8.4.11 

35 Kontakt til 
lokale 
myndigheder 
og politi 

Ja* Ja* Ja* Ja* Se UEFA Safety 
and Security art. 6  

Se Cirkulære om sikkerhed og orden 
på stadions § 9.1 

36 Beredskabs-
plan 

Ja* Ja* Nej Nej Se UEFA Safety 
and Security art. 6 

* Se Cirkulære om sikkerhed og orden 
på stadions § 9.3; Se Superligalicens 
hhv. 1. divisionslicens pkt. 7.4.4  
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37 Evakuerings-
plan  

Ja* Ja* Nej Nej Se UEFA Safety 
and Security art. 6 

* Se Cirkulære om sikkerhed og orden 
på stadions § 9.4; Se Superligalicens 
hhv. 1. divisionslicens pkt. 7.4.4; Ved 
lyn/tordenvejr for tilskuere placeret 
på tribune uden tag 

38 Autoriserede 
kontrollører 

Ja Ja Ja Ja Ja, jf. UEFA Club 
Licensing and 
Financial Fair Play 
Regulations art. 
34 

Krav om gennemførelse af 
Divisionsforeningens uddannelse for 
kontrollører 

39 Kontrolrum 
med udsyn 
over stadion 
samt video-
overvågning 

Ja* Nej Nej Nej Ja, se UEFA Safety 
and Security 
Regulations art. 
41 

* Yderligere krav til overvågning af 
udebaneafsnittet. Se Cirkulære om 
sikkerhed og orden på stadions § 4.1, 
g 

40 Sikring af 
spiller- og 
dommer-
passage ved 
ankomst/af-
gang til/fra 
stadion samt 
fra/til 
omklædning 
og bane 

Ja Ja Ja Ja  Separat adgang til stadion 

41 Finmasket net 
omkring 
udebaneafsnit 

Ja* Nej Nej Nej  Se kravspecifikation og 
dispensationsmulighed i Cirkulære 
om sikkerhed og orden på stadions § 
4.1.d. 

42 Superligas 
fælles ordens-
reglement 

Skal hænge synligt 
ved alle indgange 
til stadion 

Nej Nej Nej  Se mere i Cirkulære om sikkerhed og 
orden på stadions § 5 

43 Indkørsels-
mulighed for 
ambulance 

Ja Ja Ja Ja   

44 Sektionering/ 
adskillelse og 
separat 
adgang for 

Ja* Ja, ved 
højrisikokampe 

Ja, ved 
højrisikokampe 

Ja, ved 
højrisikokampe 

Ja, hvis 
nødvendigt, jf. 
UEFA Safety and 
Security 

Se Cirkulære om sikkerhed og orden 
på stadions § 4.1.a. 
Se også UEFA Stadium Infrastructure 
Regulations ed. 2018 art. 15.1 
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udeholdets 
spillere og stab 

Regulations art. 
27.01 

45 Beskyttet 
parkering for 
udeholdets 
spillerbus 

Ja, ved 
indhegning, 
videoovervågning 
eller anden form 
for fysisk sikring. 
Tiltagene skal 
kunne følges op 
med hurtig ageren 
fra 
arrangørklubben 
ved opstået 
hændelse.  
Efter kampen skal 
udeholdets 
spillerbus sikres 
af 
arrangørklubbens 
kontrollører, 
indtil den forlader 
stadionområdet 

Ja, ved 
indhegning, 
videoovervågning 
eller anden form 
for fysisk sikring. 
Tiltagene skal 
kunne følges op 
med hurtig ageren 
fra 
arrangørklubben 
ved opstået 
hændelse.  
Efter kampen skal 
udeholdets 
spillerbus sikres 
af 
arrangørklubbens 
kontrollører, 
indtil den forlader 
stadionområdet 

Nej Nej Separat 
parkering, jf. 
UEFA Safety and 
Security 
Regulations art. 
27.02 

Se Sikkerhedscirkulæret § 7.3 
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4. Forhold for kampens aktører  
 

Nr. Krav Superliga 1. division 2. division 3. division UEFA Bemærkninger til kravet 

46 Omklædning: 
Spillere  

Separat 
omklædning til 
hvert hold á min. 
50 m2. Ens basalt 
udstyr til min. 25 
personer; isbad til 
udeholdet;  
Sikkert – tæt på 
banen 

Separat 
omklædning til 
hvert hold á min. 
50 m2. Ens basalt 
udstyr til 18-20 
personer; Sikkert 
– tæt på banen 

Separat 
omklædning til 
hvert hold, 18-20 
personer; Plads 
til udstyr; Sikkert 
– så vidt muligt 
tæt på banen 

Separat 
omklædning til 
hvert hold, 18-20 
personer; Plads 
til udstyr; Sikkert 
– så vidt muligt 
tæt på banen 

Separat 
omklædning til 
hvert hold, min. 
25 personer; Min. 
5 brusere, 2 
separate toiletter, 
et massagebord, 
en taktiktavle og 
lockers eller 
bøjlestænger, jf. 
UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
11.01 

Tilhørende toilet med min. 2 toiletter, min. 
6 brusere og 25 siddepladser, 
massagebænk til hvert hold, lockers, 
taktik board; 
Et separat omklædningsrum pr. hold til 
trænerne anbefales, tæt på spillerne med 
mulighed for aflåsning 
 
Vedr. isbad, se også Turneringsreglerne 
for herre-DM § 21.5 

47 Omklædning: 
Dommere 

Separat 
omklædningsrum 
med bad og toilet, 
min. 12 m2 

Separat 
omklædningsrum 
med bad og toilet, 
min. 12 m2 

Separat 
omklædningsrum 
med bad og toilet 

Separat 
omklædningsrum 
med bad og toilet 

Separat 
omklædnings-
rum; For kategori 
1 og 2 til 5 
personer, en 
bruser, et toilet, et 
bord og lockers 
eller 
bøjlestænger; For 
kategori 3 og 4 
min. 20 m2, til 6 
personer, 2 
brusere, et toilet, 
et bord, lockers 
eller 
bøjlestænger, jf. 
UEFA Stadium 
Infrastructure 

Ekstra omklædningsrum, hvis begge køn 
er repræsenteret; Bør min. indeholde 1 
bord og 4 stole 
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Regulations art. 
11.02 

48 Lægerum Separat lokale – 
tæt på spillerne 

Separat lokale – 
tæt på spillerne 

Separat lokale – 
tæt på spillerne 

Separat lokale – 
tæt på spillerne 

Ja, jf. UEFA 
Stadium 
Infrastructure 
regulations art. 
13.01 og UEFA 
Medical 
Regulations 

 

49 Lokale til 
dopingkontrol 

Separat lokale – 
toilet, venterum 

Separat lokale – 
toilet, venterum 

Skal kunne 
anvises i 
stadionområdet 

Skal kunne 
anvises i 
stadionområdet 

Ja, jf. UEFA 
Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
14.01 og UEFA 
Anti-Doping 
Regulations 

Skal indeholde toilet, rindende vand, 1 
bord, 5 stole og et køleskab 
 

50 Lokale til 
delegeret 

Ja* Nej Nej Nej Ja, jf. UEFA 
Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
12.01 

Bør indeholde min. 1 bord og 2 stole 
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5. Tilskuerforhold 
 

Nr. Krav Superliga 1. division 2. division 3. division UEFA Bemærkninger til kravet 

51 Fankoordi-
nator 

Ja* Nej, men 
anbefales 

Nej Nej Ja, jf.  UEFA Club 
Licensing and 
Financial Fair Play 
Regulations art. 
35.1, UEFA Safety 
and Security 
Regulations art. 
5.03 og UEFA 
Ptarctical Guide to 
Supporter Liaison 
– Edition 2021 

* Se Superligalicens pkt. 8.4.14 og 1. 
divisionslicens pkt. 8.4.13 

52 Handicap-
ansvarlig 

Ja* Nej, men 
anbefales 

Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 8.4.15 og 1. 
divisionslicens pkt. 8.4.13 

53 Modtager-
person i 
udebaneafsnit 

Ja* Nej Nej Nej  * Se Superligalicens pkt. 7.4.16.6 

54 Fan-orienteret 
information på 
hjemmehol-
dets 
hjemmeside 

Ja* Ja* Nej Nej Ja, se evt. også 
UEFA Safety and 
Security 
Regulations art. 
25.01 

* Information om billetsalg, parkering, 
bodforhold, etc. Se f.s.v.a. udeholdet 
Superligalicens pkt. 8.4.1.1 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.12.6 

55 Toiletforhold Stadion skal være 
forsynet med et 
tilstrækkeligt 
antal toiletter til 
alle tilskuerafsnit 

Stadion skal være 
forsynet med et 
tilstrækkeligt 
antal toiletter til 
alle tilskuerafsnit 

Stadion skal være 
forsynet med et 
tilstrækkeligt 
antal toiletter til 
alle tilskuerafsnit 

Stadion skal være 
forsynet med et 
tilstrækkeligt 
antal toiletter til 
alle tilskuerafsnit 

 Anbefaling om 1D, 1H, 1U pr. 200 
tilskuere; Lejede mobile toiletter 
accepteres 
 

56 Handicap-
forhold 

Særlig indgang – 
10 pladser min. 

Særlig indgang, 
pladser skal 
anvises 

Indgang og 
pladser skal 
anvises 

Indgang og 
pladser skal 
anvises 

Særlig indgang, 
sæder og 
forplejnings-
facilitetter, jf. 
UEFA Stadium 
Infrastructure 

Uhindret adgang og udsyn; Nemme at 
finde; Nemt tilgængelige; Se 
anbefaling i Superligalicens pkt. 7.4.22 
og 1. divisionslicens pkt. 7.4.18 
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Regulations art. 
24.01 og 24.02 

57 Handicaptoilet 1 handicaptoilet 1 handicaptoilet 1 handicaptoilet, 
så vidt muligt 

1 handicaptoilet, 
så vidt muligt 

Min. et pr. 15 
handicappladser, 
jf. UEFA Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
24.03  

Minimumskrav; Anbefales at dette er 
tæt på handicappladserne på stadion 
 

58 Handicap-
forhold i 
udebane-
afsnittet 

I udeholdets afsnit 
skal tilbydes den 
samme 
tilgængelighed og 
adgang for 
handicappede og 
kørestolsbrugere, 
som tilbydes i 
hjemmeholdets 
stemningsskaben-
de afsnit* 

Anbefales* Nej Nej  Jf. A-krav i Superligalicens pkt. 7.4.22, 
som også gælder f.s.v.a. handicappede 
og kørestolsbrugere og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.18 

59 Billetsystem Ja, mobilt, 
elektronisk og 
kontant/kort; 
Skal være 
certificeret 

Ja, anbefaling om 
elektroniske 
billetter; Hvis man 
anvender et 
billetsystem, skal 
dette være 
certificeret 

Billet eller 
kontant efter eget 
valg 

Billet eller kontakt 
efter eget valg 

 Billetsalgssteder skal tydeligt skiltes; 
Se Superligalicens pkt. 7.4.18 og 1. 
divisionslicens pkt. 7.4.14  
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6. Presseforhold * 
 

Nr. Krav Superliga 1. division 2. division 3. division UEFA Bemærkninger til kravet 

60 Journalist-
pladser 

20 pladser med 
arbejdsmulighe-
der, herunder 
internetforbinde-
lse 

6 pladser med 
arbejdsmulighe-
der, herunder 
internetforbindel-
se 

Nej Nej Ja, jf. UEFA 
Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 
31.01. Se 
specifikationer i 
art. 31.02 og 31.03 

Så vidt muligt med bord og 
strømstik 

61 Placering til 
kampen 

Adskilt fra VIP’er 
og sponsorer med 
ugeneret udsyn og 
så vidt muligt midt 
for banen 

Nej Nej Nej Se direkte ovenfor  

62 Presserum/ 
arbejdsrum 

Eget lokale, der 
kan låses eller er 
under opsyn 
under hele 
kampen 

Eget lokale 
anbefales 

Nej Nej For kategori 1 
stadioner 10 
pladser,  for 
kategori 2 20 
pladser og for 
kategori 3 og 4 30 
pladser, jf. UEFA 
Stadium 
Infrastructure 
Regulations art. 29 

 

63 Fotografer – 
arbejds-
muligheder 

Plads til min. 5-6 
fotografer, hvor de 
kan sidde og 
arbejde, fx med 
skrivende presse 
eller i et separat 
rum 
 

Plads til min. 2-3 
fotografer, hvor de 
kan sidde og 
arbejde, fx med 
skrivende presse 
eller i et separat 
rum 

Nej Nej For kategori 3 
plads til min. 15 
fotografer og for 
kategori 4 min. 20, 
se specifikationer i 
UEFA Stadium 
Infrastructure art. 
30.01. For kategori 
1 og 2 ingen krav 

 

64 Mixed zone til 
interview mm.  

Ja Ja Nej Nej Ja, jf. UEFA 
Stadium 
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Infrastructure 
Regulations art. 38 

65 Særlig 
parkering tæt 
på stadion 

Anbefales, hvis 
muligt 

Anbefales, hvis 
muligt 

Nej Nej   

66 Egen indgang Anbefales Nej Nej Nej   

67 Egen 
kontrollør 

Anbefales* Nej Nej Nej  * Kan være en fælles kontrollør for 
journalister, VIP’er og sponsorer 

 
* Se desuden UEFA Infrastructure Regulations kap. IV for krav i UEFA’s klubturneringer.  
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Generelle bestemmelser 
 
UEFA-krav:  
UEFA har fastsat kravene til stadioner, hvorpå europæiske kampe skal afvikles. På enkelte punkter stilles der strengere krav end 
de krav, Divisionsforeningen stiller til Superliga- og 1. divisions stadioner, hvorfor klubber, som forventer deltagelse i Champions 
League, Europa League eller Conference League skal sætte sig nøje ind i disse kravforskelle. Der henvises i den forbindelse til 
UEFA’s regulativer for den pågældende turnering.  
 
Divisionsforeningens krav: 
Stadionkravene er fastsat af Divisionsforeningens bestyrelse som en del af klublicenssystemet og gælder for kampe i hhv. 
Superliga, 1. division, 2. division og 3. division. For kampe i Pokalturneringen gælder, at hjemmeholdets stadion skal leve op til 
de krav, som hjemmeholdet er underlagt i den almindelige turnering i Herre-DM. Ved eventuelle såkaldte højrisiko-kampe 
træffes aftale mellem arrangøren (hjemmeholdet) og administrator (Divisionsforeningen).   

 
                     Dispensation i forbindelse med renovering og nybyggeri: 
 Der foreligger en særlig dispensationsmulighed for klubber, som bygger nyt stadion, eller som foretager en gennemgribende 

renovering af sit eksisterende stadion. 
 En sådan dispensation forudsætter, at klubben har fået tildelt en klublicens af DBU, til at spille på eget stadion under 

ombygningen eller på et alternativt stadion (hvormed der i så fald foreligger en stadionlejeaftale).  
 Dispensationen tildeles af turneringsadministrator for en given periode eller for hele den kommende sæson.  
 
 Turneringsadministrator kan dispensere fra eller lempes på nedenfor nævnte licens- og stadionkrav. Bemærk, at der er tale om 

en vejledende, ikke-udtømmende oversigt, idet turneringsadministrators eventuelle tildeling af dispensation beror på en konkret 
og samlet vurdering.  

 
Alle øvrige stadionrelaterede krav skal være opfyldt, inkl. myndighedernes generelle godkendelse af stadion.  
 
En eventuel af turneringsadministrator tildelt dispensation kan løbende tilbagekaldes ved manglende opfyldelse af betingelserne 
for dispensationen og ved højrisikokampe. I så fald skal klubben anvende det alternative stadion, der lå til grund for DBU-
licenseringen.        
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 Vedr. Superliga:               

Stadionkrav  
2: Stadionkapaciteten kan nedsættes til minimum 8.000 tilskuere (uændret 3.000 siddepladser)  
4: Der kan lempes fra krav til sædernes udformning, hvis det fx er en mobil løsning 
15: Ved fx mobil tribuneløsning kan der lempes fra kravet om storskærm  
16: Der kan lempes fra krav om TV-skærme på stadion  
18: Kapaciteten i udeholdets afsnit kan nedsættes til 800 tilskuere  
27: Der kan lempes fra kravet om varme under banen, hvis man i alle tilfælde kan spille kampene på det alternative stadion, der      
       ligger til grund for DBU-klublicensen  
46: Krav til omklædningsforhold for holdene/spillerne kan lempes (fx som mobil løsning)  
47: Krav til omklædningsforhold for dommerne kan lempes (fx som mobil løsning) 
55: Krav til toiletforhold inkl. til handicappede kan imødekommes med mobile løsninger  

 
Vedr. 1. division:  
Stadionkrav: 
2: Stadionkapaciteten kan nedsættes fra 4.000 til minimum 3.000 tilskuere (uændret 1.000 siddepladser) 
3: Antal siddepladser kan nedsættes til minimum 500    
20: Krav til placering af udebanefans kan lempes  
27: Der kan lempes fra kravet om varme under banen, hvis man i alle tilfælde kan spille kampene på det alternative stadion, der  
       ligger til grund for DBU-klublicensen   
46: Krav til omklædningsforhold for holdene/spillerne kan lempes (fx som mobil løsning) 
47: Krav til omklædningsforhold for dommerne kan lempes (fx som mobil løsning)  
55: Krav til toiletforhold inkl. til handikappede kan imødekommes med mobile løsninger  
 
1. divisionsklubber hvor igangværende anlægsprojekter mangler færdiggørelse ved sæsonstarten   
Hvis en klub har igangværende anlægsarbejder, som er fuldt finansierede, men mangler færdiggørelse (fx en klub i sin 2. sæson i 
rækken hvor varme under banen først kan anlægges i vinterpausen eller opgraderingen af lysanlægget sker nogle spillerunder 
inde i sæsonen) kan administrator tildele dispensation i en periode af sæsonen. En sådan dispensation gives kun hvis, klubben 
har opnået DBU Licens og hvis administrator vurderer, at forsinkelsen ikke forhindrer en acceptabel eksekvering af fælles 
aftaler/TV-transmissioner.  
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Særligt for oprykkere i 1. division, 2. division og 3. division: 
Dispensation fra stadionkravene tildeles kun én gang for én sæson til oprykkerklubber i de tre rækker. Den kan ikke tildeles igen 
ved genoprykning til samme række inden for de næste tre sæsoner.  
 
Dispensationsansøgning:  
Dispensationsansøgning for 2. division og 3. division skal være DBU i hænde mindst én måned før starten af det turneringsår, 
der søges dispensation for. En sådan ansøgning skal indsendes på Divisionsforeningens særlige skema hertil, som findes bagerst 
i dette dokument. Der skal indsendes ét skema pr. krav, der søges dispensation for. Bemærk, at visse krav kan der ikke 
dispenseres fra. 

 
Fremtidig udvikling af kravene: 
Kravene til danske fodboldstadioner er under løbende revision, bl.a. med udgangspunkt i kravændringer i de internationale 
regelsæt eller på grund af teknologiske nyskabelser og udvikling samt ud fra ønsket om en generelt forbedret standard. Derfor 
må det på det kraftigste tilrådes klubber og stadionejere med bygge- eller ombygningsplaner at rette henvendelse til 
Divisionsforeningen for at sikre sig de seneste oplysninger på området.  
 
Løbende kontakt:  
DBU og Divisionsforeningen vil holde sig i kontakt med klubber og stadionejere, dels for at hjælpe som konsulent omkring opfyl-
delse af kravene, dels for at se til, at kravene efterleves. 
 
Hvis kravene ikke opfyldes:  
Såfremt krav, der ikke kan dispenseres fra, ikke opfyldes, kan det pågældende stadion ikke anvendes, før forholdene er bragt i 
orden. Der skal således træffes aftale om et alternativt spillested. Sanktioner såsom påtale, indskærpelse og stigende bøder kan 
og vil blive bragt i anvendelse ved permanent eller lejlighedsvis manglende overholdelse af krav, overtrædelse af tidsfrister eller 
manglende ansøgning om dispensation, hvor en sådan er påkrævet. 
 
Ikrafttrædelse: 
Kravene vedr. Superliga og 1. division har været gældende siden den 1. juli 2003, og kravene vedr. 2. division og 3. division siden 
den 1. juli 2005. De nuværende krav er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse den 13. december 2022 med ikrafttrædelse 
pr. 23. december 2022, jf. dog licenskrav for sæsonen 2023/2024. 
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Dispensationsansøgning – 2. division og 3. division 
fra Divisionsforeningens stadionkrav 

 

Klub: _____________________________________________ 

 

I relation til Divisionsforeningens stadionkrav, jf. hæftet Krav til danske fodboldstadioner og Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion, søges der 
dispensation fra følgende: 
 

Krav nr.: _________________________________________ 

 

Dispensation søges for sæsonen: _____________________________ /_____________________________ 

 
Klubbens bemærkninger til dispensationsansøgningen – herunder en eventuel plan for opfyldelse af kriterierne i henhold til Divisionsforeningens 
krav:  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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Dispensationsansøgningen skal være Divisionsforeningens administration i hænde senest en måned før turneringsårets start, dvs. senest den 1. juni 
forud for det turneringsår, for hvilket der søges om dispensation.  
 

Spørgsmål vedr. dispensation kan rettes til Divisionsforeningens administration.  
 

Skemaet er udfyldt af: ______________________________________________________________ 

Tlf.nr. (dagtimerne): _______________________________________________________________ 

Dato: _____________________ Underskrift: ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


