Tribune reglement «BlåSone» til Blåhvalane (SFSK) FELT I
Småhvalane FELT E
§ 1 Reglementets virkeområdet og formål.
Reglementet gir regler om sanksjoner mot klubbens medlemmer, spillere, tillitsvalgte eller
supportere for brudd på dette reglementet, SFs lover eller NFFs lover og reglement.
Formålet med reglementet er å sikre trivsel blant flest mulig på «BlåSone» , Småhvalane og
Blåhvalanes arrangementer. Dette for å synlig gjøre uønsket opptreden og å sikre forutberegnelighet,
forsvarlig saksbehandling og forholdsmessighet i sanksjonssaker.

§ 2 Sanksjonsbare forhold for supportere.
Blåhvalane og andre supportere kan sanksjoneres for i tilknytning til kamp å ha:
-

Vært involvert i voldsepisoder (utvist 4 kamper h/b)
Truet andre i handling eller ord ( utvist 3 kamper h/b)
Begått hærverk ( utvist 3 kamper h/b)
Kastet gjenstander inn på banen eller mot politi, vakter ( 1 år utvisning/ livstid v/skade)
Storme banen (1-2 år utvisning)
Brutt på NFFs Pyroreglement (1-3 år utvisning)
Hatt med pyro og andre effekter inn på stadion (1-3 år utvisning)
Annen adferd som kan skade SF og Blåhvalanes anseelse. ( innkalles til samtale. )
Medbringelse av alkohol eller overstadig beruselse/narkotika. (utvist 3 kamper h/b)
Røyk /El-sigarett (utvist 3 kamper h/b)

Når det kommer til kamp, siktes det til alle kamper spilt av Sandefjord fotballs lag, nasjonalt eller
internasjonalt, herunder privatkamper.
Overtredelser på vei til og fra Komplett Arena, samt borteturer, anses å være begått i tilknytning til
kamp. Det samme gjelder andre overtredelser på kampdag. For eksempel på utesteder i Sandefjord
eller omheng. I særlige tilfeller, for eksempel, ved organiserte slagsmål, kan man sanksjonere
opptreden som ikke skjer i tilknytning til kamp eller trening, men der overtrederen likevel kan knyttes
til SF.
§ 3 Mulige sanksjoner
Medlemmer av Blåhvalane og supportere som ikke er medlem av SF kan bortvises eller utestenges
fra Komplett Arena/Blåsone, samt nektes adgang til bortefelt eller lignende på andre lags arenaer. Er
en person utestengt fra Komplett Arena, SF og Blåhvalane anmode andreklubber om å nekte adgang.
§ 4 Konsekvens måling.
Hvis en utestengelse eller andre sanksjoner skjer, skal det legges vekt på følgende; alder, forholdets
alvorlighetsgrad, om personen tidligere har pådratt seg sanksjoner eller vært involvert i hendelser
som gir sanksjoner. Lengden på utestengelser skal fastsettes et bestemt antall kamper eller sesonger.
Gjentatte overtredelser, kan føre til utestengelse på «livstid». Er personen medlem av supporter
gruppa Blåvalane, kan dommen gjøres betinget mot at vedkommende ikke begår nye overtredelser i
prøveperioden.

§ 5 Forbudte effekter
Følgende effekter er forbudt å ha med inn på Komplett eller andre arenaer uten særskilt tillatelse:
-

Våpen
Effekter som kan brukes som våpen
Flasker i glass
Fyrverkeri eller effekter som kan oppfattes slikt
Alkohol eller alkoholholdige drikker
Rusmidler,røyk,El-sigarett
Flagg og bannere som ikke er godkjent av SFs sikkerhets ansvarlig, Blåhvalane og TIFO
ansvarlig.
Laserpenner
Dyr
Fløyter og andre gjenstander som er egnet til å lage tilsvarende lyder
Skjerf, drakter, gensere, jakker eller annet som tilsier tilhørighet til grupper som er uønsket.
Seil, bannere, plakater og annet med:
o Politisk budskap
o Rasistisk budskap
o Oppfordring til vold eller hat
o Usaklig hets mot politiet, NFF eller andre myndigheter
o Reklame

Personer som bærer slike effekter, vil bli bortvist fra Komplett arena eller be om å gi fra seg
effektene.
§ 6 Bortvisning av personer eller grupper på Blåsone
Klubben- og blåsone -vakter kan bortvise personer som:
-

Ikke er medlem av Blåhvalane.
Ikke overholder regler
Er utestengt fra Komplett/Blåsone
Er overstadig beruset
Har på eller med seg effekter som er forbudt på Komplett/Blåsone og personen nekter å
legge fra seg de forbudte effektene.
Om vakten mener personen utgjør en sikkerhetsrisiko.

§ 7 Krav mot personer som påfører Sandefjord Fotball og Blåhvalane utgifter .
Dersom Sandefjord Fotball ilegges bøter på grunn av opptreden fra supportere eller mottar krav fra
andre klubber eller arrangører på grunn av ødeleggelser eller lignende vil Sandefjord Fotball kreve
tilsvarende beløp fra supporter som har begått eller medvirket til de aktuelle handlinger. Det samme
gjelder på Komplett Arena.
§ 8 Endringer
Endringer i reglement vedtas av styret i Blåhvalane.
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