
   Søknad om bruk av pyroteknisk materiale.

Det søkes med dette om bruk av pyroteknik i henhold til nedenfor beskrevne punkter i forbindelse med:

Kamp__________________________mot_________________________________Dato____________

Stadion_____________________________________________________________________________

Det søkes om bruk av følgende pyroteknisk materiale:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Totalt antall enheter som skal brukes:_____________________________________________
Er datablad for det pyrotekniske materiale vedlagt:     JA      NEI

Tid og sted for bruk av materiale.

Det pyrotekniske materiale vil bli brukt på følgende steder på arenaen:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
  Plantegning av de aktuelle områdene med inntegnet bruksplass og beskrivelse av  
 avgrensingene til publikum skal vedlegges søknaden.

Tid for bruk av materiale._____________________________________________________________

Beskrivelse av sikkerhetstiltak ved brukersted.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Navn på personer som deltar i bruken av pyroteknikk:
______________________________________         ________________________________________
______________________________________         ________________________________________
______________________________________         ________________________________________
______________________________________         ________________________________________
______________________________________         ________________________________________



Godkjenning av Brann og Redningsetat med tilsynsplikt på anlegget:

Brann og Reddningsetaten i __________________________________________er kjent med den fore-
liggende søknaden og godkjenner bruk av pyroteknisk materiale i henhold til beskrivelsen fra søker.

Sted________________Dato______________ Etat:_________________________________________

Underskrift________________________ Titel_________________________stempel

Er særvilkår vedlagt godkjennelsen JA NEI

Godkjenning av Politiet.

Politiet i __________________________________________er kjent med den foreliggende søknaden 
og godkjenner bruk av pyroteknisk materiale i henhold til beskrivelsen fra søker.

Sted__________________Dato____________ Etat:_________________________________________

Underskrift________________________ Titel_________________________stempel

Er særvilkår vedlagt godkjennelsen JA NEI

Klubb:_____________________________________________________________________________

Søker med dette om bruk av pyroteknisk materiale i henhold til vedlagte opplysninger og godkjennelser.

Søkeren (arrangørklubben) erkjenner fullt ut ansvar for eventuelle skader og/eller ulykker 
knyttet til bruken av pyroteknisk materiell.

Sted______________________________Dato___________________________________________

Underskrift__________________________________________ Titel_________________________
        Styreleder/ Daglig leder

Godkjenning av anleggseier.

Undertegnede som ansvarlig fra anleggseier på _________________________________Stadion/Arena

Er kjent med søknadens innhold og godkjenner bruk av pyroteknisk materiale i henhold til beskrivelse i 
søknaden.

Sted________________________ Dato___________________________________________________

Underskrift___________________________Titel_________________________________

Undertegnede er kjent med gjeldende særvilkår fra godkjennende etater.



Turneringsbestemmelsenes vedlegg

BESTEMMELSER OM BRUK AV PYROTEKNISK MATERIELL

1.Generelt
Bruk av alt pyroteknisk materiell innenfor stadionområdet for arrangementer regulert av Norges
Fotballforbund(NFF) er forbudt. Dette foruten i de tilfeller hvor det etter forhåndsgodkjennelse fra tilla-
tende myndighet og søknad fra arrangerende klubb er gitt skriftlig godkjennelse av NFF.

2.Godkjenning av fyrverkeri
Alt fyrverkeri som benyttes skal være godkjent for bruk i Norge og i henhold til norsk lovgivning.

3.Godkjennende myndighet
NFF kan etter søknad fra arrangerende klubb med forhåndsgodkjennelse fra leder av brannvesenet og
Politi godkjenne bruk av godkjent klasse P1. II,  III og IV  fyrverkeri innenfor stadionområdet jf pkt 4.

4.Bruk av forskjellige klasser av fyrverkeri.
NFF vil kun godkjenne bruk av egnet klasse P1. II og III fyrverkeri arrangert av arrangørklubb og
under lagenes innmarsj.

NFF kan etter utvidet søknad fra arrangerende klubb med forhåndsgodkjennelse fra tillatende myndighet, 
også godkjenne bruk av klasse IV fyrverkeri slik:
Klasse IV fyrverkeri som monteres på bygningsmasse utenfor rekkevidde for publikum kan godkjennes 
om det søkes spesielt om dette. Kravet her er at ansvarlig og tilstedeværende pyrotekniker skal dokumen-
tere sertifisering som pyrotekniker p-4. Ansvarshavende pyrotekniker skal stå for planlegging, montering, 
håndtering og avfyring samt nedmontering. 

NFF forbeholder seg retten til og tidfeste bruken av pyroeffektene i de to siste serierundene slik at det ikke 
kommer i konflikt med korrekt kampstartstidspunkt.

5.Søknadsprosedyre
For søknadsprosedyre og innhold i søknad gjelder følgende:
i. Søknaden skal være NFF i hende seneste kl 12.00 siste ordinære arbeidsdag før kampstart.
ii. Det skal klart fremgå hvilken kamp det søkes for.
iii. Søknaden skal vise hva slags pyroteknisk materiell som ønskes benyttet
iv. Søknaden skal inneholdeskriftlig tillatelse fra leder av brannvesen, fra anleggseier, arrangør, og

Politi for gjeldende arrangement på gjeldende dato, samt plantegninger med beskrivelse av
avsperringsmateriell.

v. Det skal klart fremgå hvem fra arrangerende klubb som  er ansvarlig for gjennomføringen.

vi         Tillatelse til bruk av pyroteknikk for en hel sesong kan innvilges om dette er godkjent av de tilla 
tende myndighetene beskrevet i punkt IV i søknadsprosedyren. Tillatelsen kan umiddelbart
trekkes tilbake  ved mislighold.

6.Fremvisning for delegat
NFFs skriftlige tillatelse til bruk av pyroteknisk materiell skal legges frem for NFF-delegaten på 
kampmøtet. I kamper uten NFF-delegat skal tillatelsen legges frem for dommeren ved dennes ankomst 
til stadion.

7.Sanksjoner ved brudd
Brudd på disse bestemmelsene sanksjoneres etter Sanksjonsreglementet.
Brudd på bestemmelsene kan også medføre at søknader om bruk av pyroteknisk materiell avslås for en 
tidsbestemt periode. 
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