Ordningsregler i samband med match
Nedanstående baseras på rekommendationer från SEF och gäller i samband med samtliga IFK
Göteborgs matcher (inklusive träningsmatcher), både hemma på Gamla Ullevi och på andra arenor.

Förseelse

Avstängningstid

1. Beträdande av spelplan
1.1 Försök att olovligen beträda spelplan/ta sig över
staketet

6 mån – 12 mån*

1.2 Olovligen och avsiktligt beträtt spelplan/tagit
sig över staketet
Personen hinner stoppas utan att det hinner
bli konsekvenser för matchen

12 mån – 18 mån

1.3 Olovligen och avsiktligt beträtt spelplan/tagit sig
över staketet
Förseelsen får konsekvenser, tex att matchen stoppas
tillfälligt

18 mån – 24 mån

1.4 Olovligen beträtt spelplan/ tagit sig över staketet
Matchen avbryts en längre tid eller permanent

24 mån

2. Kastande av föremål
2.1 Kast av föremål
Kastat ofarliga föremål, plastmuggar, vätska
Personen har mest avsett att markera, har inte varit
fara för att träffa vare sig spelare, funktionärer eller
andra åskådare

1 mån – 6 mån*

2.2 Kast av föremål
Kastat potentiellt farliga föremål, har inte varit fara
för att träffa vare sig spelare, funktionärer eller
andra åskådare

12 mån – 24 mån

2.3 Kast av föremål
Kastat potentiellt farliga föremål, kastet riktat mot
spelare, funktionärer och/eller åskådare, föremålet har
träffat

12 mån – 24 mån

3. Pyroteknik
3.1 Pyroteknik
Personen har ertappats med pyroteknik vid visitation
vid entrén eller utanför
3.2 Pyroteknik
Personen har ertappats med pyroteknik inne på
arenan

3 mån – 6 mån*

6 mån – 9 mån

3.3 Pyroteknik
Personen har tänt pyroteknik, förseelsen har inte fått
några konsekvenser, elden/röken har släckts snabbt
eller brunnit ut utan risk för konsekvenser

12 mån – 18 mån

3.4 Pyroteknik
Personen har tänt pyroteknik, förseelsen har fått
konsekvenser

12 mån – 24 mån

4. Störningsförseelser och brottsbalksbrott
4.1 Stört allmänna ordningen, förberett ordningsstörande
beteende genom att medta rånarluva, medvetet ha
bidragit till ordningsstörnig genom någon typ av
maskering, skadegörelse, ofredande, uttryckt kränkande
eller diskriminerande åsikter
Uppträtt ohörsamt och/eller på ett sätt som uppenbart
varit störande för personal eller andra arenabesökare

3 mån – 12 mån*

4.2 Hot eller inblandad i bråk
Uttalat hot mot personal eller andra arenabesökare
Agerat hotfullt, tex genom kroppsspråk eller rusningar

12 mån – 24 mån

4.3 Våld och våldsamt beteende
Utdelat slag eller sparkar mot tjänsteman eller andra
arenabesökare
Annan typ av våld
Agerat uppviglande

24 mån

* = möjlighet att istället för avstängningspåföljd utdela en varning, då särskilda omständigheter
motiverar en sådan. Varningen löper i ett år. Om regelförseelse sker på nytt under denna tid, ses
förseelsen som grov eller som en försvårande omständighet vid bedömning av påföljd.

