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AIK Fotbolls policy gällande ordningsstörningar inom arenan i matcher där AIK medverkar 
 
 
Alternativa påföljder vid ordningsstörning: 
 

1. Avvisande 
2. Avlägsnande 
3. Omhändertagande 
4. Varning - två (2) varningar genererar avstängning 
5. Avstängning 
6. Anmälan till åklagare 
7. Skadeståndskrav 

 
 
Olika ordningsstörningars påföljd: 
 

• Pyroteknik: Åskådare som befattat sig med pyroteknik efter biljettkontroll straffas 
med ett (1) års avstängning. Upprepad förseelse anmäls till åklagare för 
tillträdesförbud, i vilket fall AIK kommer att kräva skadestånd för eventuell 
ekonomisk skada som belastat klubben vid överträdelsen. Vid användande av enstaka 
pyrotekniska pjäser där identifiering kan ske med större säkerhet förbehåller sig AIK 
rätten att anmäla personen direkt till åklagare samt att kräva skadestånd enligt ovan. 
 

• Kastande av föremål: Kastande av föremål inom arenan (mot plan eller på/mot 
samtliga läktarsektioner samt mot åskådare, funktionär, spelare, ledare och domare) 
leder till ett (1) års avstängning. AIK förbehåller sig även rätten att anmäla personen 
som kastat föremålet direkt till åklagare för tillträdesförbud samt att även kräva 
skadestånd för eventuell ekonomisk skada. 
 

• Våld, hot eller trakasserier mot funktionär: Våld, hot eller trakasserier mot 
funktionär straffas med upp till två (2) års avstängning. Även civilrättslig påföljd är 
aktuellt. AIK kommer även att kräva skadestånd för eventuell ekonomisk skada. 
 

• Övriga ordningstörningar: Överträdelse mot regler uppsatta av SEF, SvFF och AIK 
leder till varning, avlägsnande, omhändertagande alternativt avstängning i ett (1) år. 

 
Med ”inom arenan” definieras det område som AIK rimligtvis kan ansvara för att upprätthålla 
ordning och regler på. Vid spel på Råsunda Fotbollstadion innebär det mer explicit att vi 
ansvarar för det område där ordningsvakterna har befogenheter att ingripa. Detta område är 
parkeringen utanför den Södra och den Norra läktaren, trottoaren vid arenasidan på 
Solnavägen samt Parkvägen vid den Västra läktaren. Vid spel på annan arena motsvarar det 
ett liknande område i anslutning till den sektion AIK ansvarar för. 
 
Om regelöverträdelse sker av person under 18 år ska målsman alltid informeras om 
ordningsstörningen. 


