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Vedrørende bruk av pyroteknikk på fotballarenaer i Norge 
 
Norges Fotballforbund(NFF) viser til møter og korrespondanse i sakens anledning, 
nå sist styremøte i NSA søndag 10. mars 2013 og E-post fra NSA datert 11. mars d.å. 
 
Basert på utviklingen i bruk av ulovlig pyroteknikk på arenaene i sesongen 2012, 
samt hendelser i kampen Vålerenga-Lillestrøm høsten 2012, ble det i NFFs 
sikkerhets- og turneringsbestemmelser for 2013 tilføyd en  presisering om at bruk av 
pyroteknikk kun skal skje på banenivå. Pyroteknikk kan fortsatt tillates på indre bane 
etter en forutgående søknad og tillatelse fra Politi og redningsetat som tidligere. 
 
Supporterne har reagert negativt på dette og oppfatter beslutningen som en kollektiv 
straff. På sosiale medier har der versert uttalelser som kan tolkes som om at det vil bli 
gjennomført aksjoner under første runde i tippeligaen og landskampen Norge –
Albania uken etter. 
 
Sikkerhetsbestemmelsene i norsk fotball bygger på et internasjonalt regelverk og har 
som målsetting å sikre at våre arrangement gjennomføres på en trygg og forsvarlig 
måte for alle involverte parter. Det som skjedde under tippeligakampen Vålerenga-
Lillestrøm er det ingen som ønsker skjer igjen på norske fotballbaner. 
	  
Regelverket rundt bruk av pyroteknikk ble endret for å sikre at våre kamper 
gjennomføres på en trygg måte. Dette regelverket er stadig oppe til revisjon og 
vurderes således fortløpende. En justering av regelverket nå forut før oppstart av 
2013 sesongen kan ikke bli gjort. Imidlertid inviteres NSA til å fortsette samarbeidet 
og dialogen fremover med mål om at det gjøres en ny vurdering av bestemmelsene i 
løpet av de fem første runder. En slik vurdering bør være gjennomgripende og således 
også inkludere eventuell bruk av pyroteknikk for bortesupportere. Det er i vår felles 
interesse med reguleringer som tjener både sikkerhet og stemning på kampene. Dette 
forutsetter godt samarbeid og respekt for de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 
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