IFK NORRKÖPINGS POLICY
GÄLLANDE ORDNINGSSTÖRNINGAR
Datum:

den 16 mars 2017

VISION

Vår vision är att skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla evenemang för alla. Vi
vill stärka den positiva supporterkulturen och ta tillvara det engagemang som finns hos våra
supportrar. Det positiva stöd som våra supportrar uppvisade under säsongen 2015 var en
bidragande orsak till de sportsliga framgångarna som resulterade i klubbens 13:e SM-guld! Vi
arbetar med en nollvision när det gäller ordningsstörningar från våra supportrar i samband
med våra matcher. Vår vision är att vi ska vara bäst – både på och utanför plan.

ORDNINGSREGLER

Följande ordningsregler gäller i samband med matcher där IFK Norrköping medverkar:
•
•
•
•
•

•

IFK förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan. Huvudregeln säger att
gästande supportrar äger endast tillträde till den på arenan tilldelade "bortasektionen".
Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.
Till arenan är det förbjudet att medföra och använda: vapen (eller andra farliga
föremål), pyrotekniska effekter, alkohol och andra droger, glasflaskor och flaggpinnar
av annat material än av s.k. WP plast (dessa får ej vara plomberade eller fyllda).
Att medvetet underlätta eller medverka till att överträdelser kan ske på arenan ska ses
som en ordningsstörning.
Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker
missaktning för person, folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på
hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte
tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller
annat föremål med sådan text eller symbol.
Det är förbjudet att helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar
identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning. För exempel på
vad som är förbjudet, se bifogade bilder.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål
som anges i punkter ovan kan komma att avvisas från arenan.
Den som ”plankar in” på arenan gör sig skyldig till bedrägligt beteende och kommer
att polisanmälas.
Den som olovligen beträder spelplanen gör sig skyldig till olaga intrång och kommer
att polisanmälas.
Det är förbjudet att utan tillstånd inom arenan, videofilma eller göra annan upptagning
för återgivande av rörliga bilder och ljud.
På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar e.dyl.
inom arenan.
Av utrymningsskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och liknande
platser.
Det är förbjudet att kasta föremål mot eller ut på planen
Det är förbjudet att i inom arenan kasta föremål som kan orsaka skada/fara, påverka
spelet eller på annat sätt stör arrangemanget.
Det är inte tillåtet att ta med burkar, termosar eller andra hårda
dryckesförpackningar/kärl in på arenan. På petflaskor eller andra mjuka
dryckesförpackningar måste korken tas bort och lämnas innan personen kommer in på
arenan.
Löst biljett gäller endast på angiven plats och sektion.
Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer,
publikvärdar och vakter som är motiverade av säkerhetsskäl eller enligt ovan.

Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra varning, avvisning eller avlägsnande från
arenan, polisanmälan och/eller beslut om arrangörsavstängning i upp till två år.

ARRANGÖRSAVSTÄNGNINGAR

Regelverket

Som arrangör (anordnare) av en offentlig tillställning har man ett ansvar för ordning och
säkerhet inne på arenan. 1 För att kunna upprätthålla ordning och säkerhet är det arrangören
som avgör vilka personer som ska få komma in på arenan.

Arrangörsrätten utgår från ordningslagens bestämmelser samt i vissa fall från bestämmelser i
berört specialidrottsförbunds tävlingsbestämmelser. Denna ”rättighet” är mycket vid och
klubbarnas möjlighet att portförbjuda en person från ett arrangemang är näst intill obegränsat.
1

Se 2 kap. 16 § ordningslagen (1993:1617).
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Det enda som motverkar detta är klubbarnas eget sunda förnuft samt de regler/lagar som finns
avseende olaga diskriminering samt i förekommande fall de regler som
specialidrottsförbundet har skrivit in i regelverket inom respektive område. Som utgångspunkt
gäller att en person inte får portförbjudas med hänsyn till personens ras, hudfärg, nationella
eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning2 samt att saklig grund krävs för
arrangörsavstängningen.
Av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser 2013 (TB) framgår följande:
”SvFF, SDF (specialdistriktsförbunden) och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda personer som fyllt
femton år tillträde till sin matcharena. Förbudet kan avse en tid om högst två år. Den anmälde ska ges tillfälle att
yttra sig före beslutet. Beslutet ska avfattas skriftligen samt innehålla uppgift om att beslutet får överklagas .”3

Enligt SvFF:s Särskilda Tävlingsbestämmelser (STB) för föreningar i Allsvenskan och
Superettan är föreningarna skyldiga att agera mot personer som stör ordningen och som tillhör
de egna supportrarna.
”Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt att stänga av ordningsstörare
genom arrangörsavstängningar och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang. Föreningens skyldighet att vidta åtgärder gäller mot ordningsstörare som föreningen har ett
ansvar för.”4

Det finns ingen definition av vad som avses med en ordningsstörning eller vilket handlande
som ska medföra avstängning. I direktiv från Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) anges att
de personer som ska bli föremål för utredning om eventuell avstängning ska ha gjort sig
skyldiga till:
- Ordningsstörning på arenan, i dess närhet eller på annan plats
- Hot eller på annat sätt uppträtt kränkande mot förening eller person
- På annat sätt skadat föreningen eller svensk fotbolls anseende

2

16 kap. 9 § 3-4 st. brottsbalken.
TB 3 kap 25 § 4 st.
4
STB 3 kap 18 §.
3
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Det är omöjligt att sammanställa en uttömmande uppräkning över vad som kan rendera i en
arrangörsavstängning.

Björn Eriksson har i sin utredning Mer glädje för pengarna konstaterat att en klubb med stöd
av arrangörsrätten kan ålägga en person arrangörsavstängning för i princip vilken förseelse
som helst under förutsättning att det finns sakliga skäl.5

Handläggningsrutiner

IFK Norrköping tillämpar följande handläggningsrutiner i samband med
arrangörsavstängningar:

1. Påstådda ordningsstörningar ska vara väl dokumenterade i PM-form. Där ska anges vad det
är som skett och när. I PM ska även anges vilken bevisning som finns, t.ex. anteckning om
vad vittnen iakttagit eller videoupptagning av händelsen.

2. Personen i fråga ska få ta del av PM och ges möjlighet att bemöta påståendena.

IFK Norrköping kommer att erbjuda personen möjlighet att vid ett möte med företrädare för
föreningen muntligen lägga fram sin syn på saken. Vid sådant möte ska även eventuell
videoupptagning förevisas för den berörde. Om det rör sig om en omyndig (under 18 år) ska
även personens föräldrar eller annan förmyndare kallas. Om personen vill kan föreningens
Supporter Liaison Officer (SLO) närvarar vid sådant möte.

IFK Norrköping kommer att skicka PM tillsammans med kallelse till möte som ska hållas
inom en vecka till den berörda personens adress, om sådan finns tillgänglig, som
rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Om IFK Norrköping har tillgång till
telefonnummer kommer även försök göras att nå personen den vägen för att upplysa om
möjligheten till ett möte. Det bör anmärkas att det inte är en rättighet att få komma till ett
5

SOU 2013:19 s. 102 f.

5 (9)

möte, utan en möjlighet för den enskilde att muntligen få lägga fram sin sak. För att kunna
erbjuda denna möjlighet måste föreningen få tillgång till personens adress och/eller
telefonnummer. Den enskilde kan istället välja att framföra sina synpunkter skriftligen.

För det fall personen inte kan delges PM enligt ovan kommer IFK Norrköping istället att
tvingas lämna över PM personligen i samband med t.ex. match. Personen kommer därvid att
få en vecka på sig att inkomma med skriftligt yttrande.

3. Sedan personen beretts tillfälle att yttra sig enligt ovan (det är inte nödvändigt att personen
faktiskt yttrat sig) kommer föreningen att fatta ett beslut i ärendet.

4. Beslutet i ärendet ska delges den berörde antingen genom att det skriftliga beslutet fysiskt
lämnas över eller att det skickas med rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. I
beslutet ska det klart och tydligt framgå att personen kan överklaga avstängningsbeslutet till
Svenska Fotbollsförbundets Disciplinnämnd.

Avstängningstider

Som ovan angetts är det inte möjligt att i detalj ange alla de typer av handlande som kan
medföra arrangörsavstängning.

SEF har lämnat rekommendationer beträffande tider för avstängning för olika typer av
förseelser och utifrån dessa kan man dra vissa slutsatser om vad det är för handlande som kan
medföra avstängning. Rekommendationerna föreskriver följande:

Förseelse

Avstängningstid

Försök att olovligen beträda spelplan/ta sig över staket.

1 mån – 6 mån

Aggressiva rusningar mot staket.
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Olovligen beträtt spelplan/tagit sig över staket.

6 mån – 12 mån

Personen hinner stoppas utan att det hinner bli
konsekvenser för matchen.

Olovligen beträtt spelplan/tagit sig över staket.

12 mån – 18 mån

Förseelsen får konsekvenser, matchen stoppas
tillfälligt eller spelet påverkas.
Olovligen beträtt spelplan/tagit sig över staket.

18 mån – 24 mån

Matchen avbryts en längre tid eller permanent.

Kast av föremål eller liknande.

1 mån – 6 mån

Kastat ofarliga föremål, plastmuggar, vätska,
personen har mest avsett att markera,
har inte varit fara för att träffa vare sig spelare
eller funktionärer.

Kast av föremål eller liknande.

6 mån – 12 mån

Kastat potentiellt farliga föremål,
har inte varit fara för att träffa vare sig
spelare eller funktionärer.

Kast av föremål eller liknande.

18 mån – 24 mån

Kastat potentiellt farliga föremål,
kastet riktat direkt mot spelare och/eller funktionär,
föremålet har träffat.

Pyroteknik

3 mån – 6 mån
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Personen har ertappats med pyroteknik vid visitation
vid entrén eller utanför, har därför inte varit någon risk för
att pyrotekniken skulle kunna komma in på arenan.

Pyroteknik

6 mån – 9 mån

Personen har ertappats med pyroteknik inne
på arenan.

Pyroteknik
12 mån – 18 mån
Personen har tänt pyroteknik, förseelsen har inte fått
några konsekvenser, elden har släckts snabbt eller
brunnit ut utan risk för konsekvenser.

Pyroteknik

18 mån – 24 mån

Personen har tänt pyroteknik, förseelsen har fått
konsekvenser.
”Störningsförseelser”

6 mån – 24 mån

Stört allmänna ordningen.
Inblandad i bråk – Agerat uppviglande.
”Brottsbalksbrott”

12 mån – 24 mån

Våld mot tjänsteman
Hot mot tjänsteman
Olaga hot
Ofredande

Avstängningstidens längd avgörs vid en individuell prövning i varje enskilt fall. Sådana
omständigheter som personens ålder (under 18 år) samt om det funnits några ursäktande
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omständigheter kan få betydelse vid denna prövning (sänkande) liksom om det rör sig om
upprepade förseelser och/eller återfall eller andra försvårande omständigheter (höjande).

Som ovan angetts råder maskeringsförbud i matcher där IFK Norrköping medverkar.
Avstängningstiden är 1 – 3 månader beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Den som medvetet underlättar eller medverkar till att ordningsstörningar kan ske på arenan
ska stängas av det antal matcher som är skäligt i förhållande till de avstängningstider som
gäller för den ordningsstörning som personen underlättat eller medverkat till.

VARNING

Istället för arrangörsavstängning kan IFK Norrköping välja att utfärda en skriftlig varning.
Varningen gäller under ett år. Om personen under denna period gör sig skyldig till ytterligare
förseelser så kan det leda till arrangörsavstängning, varvid tidigare handlande som renderade i
varningen kan komma att vägas in i samband med bestämmande av avstängningstidens längd.

Varningen ska delges den berörde antingen genom att det skriftliga beslutet fysiskt lämnas
över eller att det skickas med rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Av beslutet
ska det tydligt framgå under vilken period som varningen gäller.

--Denna policy är antagen av IFK Norrköpings styrelse den 16 mars 2017.
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Exempel på otillåten maskering

