


BAKGRUND:
En av de absolut viktigaste byggstenarna för en aktiv supporterkultur är bortaresorna. 

Under verksamhetsåret 2016 var därför bortasupportrar en av SFSU:s fokusfrågor. SFSU:s sty-
relse tillsatte, med anledning av detta, en arbetsgrupp som jobbade med frågan. Målet för det 
arbetet blev att ta fram en lista på vilka minimikrav vi kan ställa på våra arenor.

KRAVLISTA:
Arbetet har mynnat ut i denna lista över minimikrav som vi vill få genomförda tillsammans med 
SEF (Svensk Elitfotboll) och SvFF (Svenska fotbollsförbundet). Dessa krav har ursprungligen 
tagits fram av arbetsgruppen för bortasupportar och har sedan bearbetats i samråd med repre-
sentanter för SFSU:s medlemsgrupper.

1. Egen bortasektion

Oavsett storlek på bortafölje ska en säker plats på arenan kunna garanteras. Det är inte accep-
tabelt att tilldela bortasupportrar en plats på en öppen läktare tillsammans med supportrar till 
hemmalaget.

Därför kräver vi att:
- Bortasupportrar alltid ska erbjudas en egen sektion på arenan.
- Sektionen för gästande supportrar alltid ska vara en ståplatssektion.

2. Servering

Bortasupportar ska erbjudas samma service som hemmalagets dito. Detta för att skapa en mer 
inbjudande sektion och i längden öka bortaresandet.

Därför kräver vi att:
- Serveringen på bortasektionen ska erbjuda samma utbud som motsvarande sektion för hem-
malagets supportrar.
- Serveringen på bortasektionen ska hålla öppet tills bortasektionen är tömd eller minst 15 mi-
nuter efter matchens slut. 
- Dricksvatten ska erbjudas utan kostnad till samtliga besökare på bortasektionen.
- Det ska finnas vegetariska alternativ i kioskerna.
- Det ska gå att betala med kort i kioskerna.

3. Banderollplats

För att undvika konflikter angående banderollernas vara eller icke vara vid bortasektionen vill vi 
göra det så enkelt som möjligt för gästande supportrar.



Därför kräver vi att:
- De räcken och staket som finns på och runt bortasektionen alltid ska vara tillåtna att använda 
för upphängning av banderoller.

4. Capoplats

Vi vill att bortalaget ska ges lika bra förutsättningar att höras som hemmalaget. Därför tror vi att 
det är viktigt att personen som leder klacken får bästa möjliga förutsättningar. 

Ur säkerhetssynpunkt är capoplats också viktigt då personen som leder klacken inte ska behöva 
klättra upp någonstans där denne riskerar att ramla ned.

Därför kräver vi att:
- Bortasektionen alltid ska erbjuda en upphöjd plats med räcken för klackledare att stå på. Plat-
sen skall vara belägen centralt och i framkant av sektionen för gästande supportrar.

5. Inpassering och biljetter

En förutsättning för en bra och säker upplevelse på bortasektionen är att inpasseringen fungerar 
smärtfritt.

Därför kräver vi att:
- Det alltid ska finnas möjlighet för gästande supportrar att köpa biljett i anslutning till bortasek-
tionen. Detta ska kunna ske med såväl kort som kontanter.
- Biljettpriset på bortasektionen alltid ska vara detsamma som på motsvarande sektion för hem-
malagets supportrar.
- Möjlighet till värdeförvaring alltid ska finnas tillgängligt i anslutning till bortasektionen.

6. Toaletter

Som ett led i att göra bortasektionerna mer inbjudande vill vi höja standarden på toaletterna.

Därför kräver vi att:
- Det alltid ska finnas minst en sitt-toalett per 125 åskådare på bortasektionen. Det ska även fin-
nas separat toalett för åskådare med funktionsnedsättning.
- Toaletterna på bortasektionen ska ha rinnande varmt och kallt vatten, papperskorgar, tvål samt 
toalettpapper. Toaletterna ska gå att låsa.
- Gästande supportrar ska erbjudas minst en toalett med möjlighet att nyttja skötbord.

7. Sikt

Möjligheten att, från bortasektionen, kunna se vad som händer på planen är en självklarhet.

Därför kräver vi att:
- Det inte ska finnas något finmaskigt nät som försvårar sikten framför bortasektionen.
- Nät framför bortasektionen inte får hindra flaggor och annat visuellt stöd.
- Resultattavlan ska vara synlig från samtliga åskådarplatser på sektionen för gästande supportrar.




