SIRIUS FOTBOLLS POLICY GÄLLANDE
ORDNINGSSTÖRNINGAR
Inledning
Sirius Fotboll har upprättat denna policy med syftet att tydliggöra vilka regler som gäller på
våra arrangemang, vilka påföljder brott mot reglerna kan medföra samt vägleda och
tydliggöra beslutsfattning utifrån tävlingsbestämmelserna, dom särskilda
tävlingsbestämmelserna samt klubbens värdegrund.
Sirius Fotbolls värderingar:
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär
att alla som deltar ges möjlighet att påverka och att ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati
och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, får vara med i Sirius idrottsverksamhet, oavsett nationalitet,
etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska
förutsättningar.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig
inom ramarna för överenskommelser om en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping
och oansvarig ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför
idrottsarenan.
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Ansvaret
En del i klubbens ansvar när vi bedriver officiella tillställningar är att arbeta för att antalet
ordningsstörningar ska minimeras på/vid våra matcharrangemang. Som arrangör kommer
vi alltid att aktivt arbeta för att förhindra ordningsstörningar i samband med match samt
förebyggande för att antalet ordningsstörningar ska minska över tid. Vi står lojala till de
lagar och förordningar som följer med ansvaret att anordna en offentlig tillställning.
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 bred och klubbarnas möjlighet att
portförbjuda en person från ett arrangemang är näst intill obegränsat. Det som styr inom
ramen för denna ”rättighet” är klubbens 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 läggning samt att
saklig grund krävs för arrangörsavstängningen.
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.
Sirius Fotboll vill arbeta med fokus på individ framför kollektiv. Åtgärder och konsekvenser
av ordningsstörningar bör alltid vara att individer som begår ordningsstörningar får bära
ansvar för de konsekvenser dessa medför.

IK Sirius FK | Sportfältsvägen 3 | 754 19 Uppsala | kontakt@siriusfotboll.se |

Ordningsregler
•

Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig visitation.

•

Det är inte tillåtet att medföra alkohol och andra droger, vapen eller andra farliga
föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor, antända pyroteknik eller befatta
sig med pyroteknik som tänts av annan person.

•

Det är inte tillåtet att medföra mat och dryck till arenan (Undantag vid sjukdomar som
exempelvis diabetes).

•

Det är inte tillåtet att medföra någon typ av flaska in på arenan – oavsett material eller
innehåll.

•

Det är inte tillåtet att ta in skrymmande föremål såsom stora paraplyer, stora väskor,
kickbikes, skateboards eller fällstolar. Rullstolar och rullatorer hänvisas till platser för
funktionshindrade.

•

Den som är berusad eller påverkad av andra droger eller bär klädesplagg med text
eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av
personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller
sexuell läggning eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den
som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller
symbol.

•

Att medvetet underlätta eller medverka till att överträdelser kan ske på arenan ska ses
som en ordningsstörning.

•

Det är nolltolerans mot rasistiska uttryck och tillmälen och/eller hets mot folkgrupp.

•

Det är inte tillåtet att helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar
identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning.

•

Det är inte tillåtet att kasta föremål i riktning mot spelplanen inom eller mot annan
läktarsektion.

•

Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.

•

Det är inte tillåtet att överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från
matchen oavsett medium samt all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.
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Hantering av ordningsregler
•

Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt ovan riskerar att avvisas från
arenan samt.

•

Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet
inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.

•

På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar eller dyl.
inom arenan.

•

Av utrymningsskäl är det inte tillåtet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och
liknande platser.

•

Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer,
publikvärdar

•

och ordningsvakter 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.
Sirius Fotboll förbehåller sig rätten att kräva skadestånd för eventuell ekonomisk skada, det
omfattar direkt eller indirekt ekonomisk skada.

Handläggningsrutiner vid arrangemangsavstängningar
Sirius Fotboll skall i alla fall av identifierad ordningsstörning polisanmäla händelsen.
1. Påstådda ordningsstörningar skall vara väl dokumenterade. Där skall anges vad som
skett och när. I dokumentet ska även anges vilken bevisning som finns, till exempel
anteckning om vad vittnen iakttagit eller videoupptagning av händelsen.
2. Personen i fråga ska få ta del av dokumentet och ges möjlighet att bemöta påståendena
vid ett möte med klubbens representanter alternativt skriftligen. Om det rör sig om en
omyndig person (under 18 år) ska även personens föräldrar eller annan förmyndare
kallas.
3. Sedan personen givits möjlighet att yttra sig kommer föreningen att fatta ett beslut i
ärendet.
4. När beslutet i ärendet delges den berörde ska det klart och tydligt framgå att personen
kan överklaga avstängningsbeslutet till Svenska Fotbollsförbundets Disciplinnämnd.
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Avstängningstider
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.
Sirius Fotbolls tolkning av rekommendationerna föreskriver följande:
•

Avstängningstidens längd avgörs vid en individuell prövning i varje enskilt fall.

•

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.

•

Avstängningstiderna kommer att följa säsongsindelningen, det vill säga att
månaderna mellan säsongerna ej räknas in i strafftiden.

•

I det fall individen är under 18 år och tidigare ej blivit ertappad med att genomföra
ordningsstörningar, ska avstängningstiden halveras för förseelser med
avstängningstid ifrån 0–12 månader. Övriga förseelser påverkas ej av ålder eller
tidigare historik.
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Påföljder
Sirius Fotboll har tagit fram nedan tabell baserat på SEF rekommendationer beträffande
tider för avstängning för olika typer av förseelser.

Förseelse

Avstängningstid

Olovligen försöker/eller har beträtt spelplan/tagit sig
över staket. Personen hinner stoppas utan att det hinner
bli konsekvenser för matchen.
Olovligen beträtt spelplan/tagit sig över staket. Förseelsen
får konsekvenser, matchen stoppas tillfälligt eller spelet
påverkas.
Olovligen beträtt spelplan/tagit sig över staket. Matchen
avbryts en längre tid eller permanent.

6 månader

Kastat föremål som ej haft en direkt avsikt att träffa eller
skada vare sig spelare, ledare eller funktionärer.

6 månader

Kastat föremål direkt riktat mot spelare, ledare och/eller
funktionär.

18 månader

Personen har ertappats med pyroteknik inne eller i
anknytning till arenan.

6 månader

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

12 månader

12 månader

18 månader

18 månader

Rasistiska uttryck och/eller -tillmälen.

18 månader

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

12 månader

”Brottsbalksbrott”

18 månader

Våld mot
tjänsteman Hot
mot tjänsteman
Olaga hot
Ofredande

VARNING
I stället för arrangörsavstängning kan Sirius Fotboll välja att utfärda en varning.
Om personen gör sig skyldig till ytterligare förseelser så leder det till arrangörsavstängning.
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