

Gode råd til forældre til de unge fodboldfans.
I denne sæson spiller Lyngby Boldklub i 1.division, og derfor er det meget længe siden, at der
har været afviklet de såkaldte ”højrisikokampe” på Lyngby Stadion, men Lyngby Boldklub har
haft succes i pokalturneringen, og i begyndelsen af december møder Lyngby Boldklub FCK, og
i den forbindelse vil vi i SSP-Lyngby gerne informere forældre til eleverne fra 7. klasse og
opefter om forholdene omkring fodboldkampene, samt give et par gode råd.
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Gode råd til børn, unge og forældre
• Børn og unge bør følges med en ansvarlig voksen til og fra stadion.
• Tænk over hvad du råber og hvilke sange, der synges med på. Visse
sange kan provokere andre fans.
• Følg altid klubbernes, vagternes og politiets anvisninger.
Følges disse enkle forholdsregler venter der forhåbentlig mange gode timer med
Lyngby Boldklub på de danske stadions.
Generelt er danske fodboldkampe meget fredsommelige, og derfor er der ikke
grund til bekymring over at sende sin søn eller datter til bold på Lyngby Stadion.
Lyngby Boldklub A/S samarbejder med politiet omkring sikkerheden på Stadion,
hvor der typisk kommer 1000-4000 tilskuere til hjemmekampe.
I Lyngby og i de fleste andre større klubber er der nogle fangrupperinger, som er
ude på ballade.
I Lyngby drejer det sig om en relativ lille gruppe hovedsagligt bestående af voksne mennesker, men der er også unge under 18 år, som følger denne gruppe.
Gruppen er som oftest iført almindeligt pænt tøj og sjældent iført fodboldtrøjer og
kan derfor være svære at genkende, når man går til og fra fodbold. Fælles for
grupperingerne er, at de gerne vil i konfrontation med andre.
Generelt kan man undgå kontakt med disse grupper, hvis man opfører sig stille og
roligt, og følger vagternes og politiets anvisninger.
Lyngby Boldklub inddeler kampene i samråd med politiet, i højrisikokampe og
almindelige kampe.
For Lyngbys vedkommende er kampene mod blandt andre FCK højrisikokampe.
Ved disse højrisikokampe vil adgangsforholdene til Lyngby Stadion være anderledes end normalt. Lyngby Boldklub opfordrer derfor til, at man holder sig opdateret
via Lyngby Boldklubs hjemmeside. Normalt skal FCK fans benytte indgang A,
Lyngby fans skal benytte indgang C og gå ind og ud ved indgangen fra Lundtoftevej (kolonihaverne).
I sidste sæson blev de fleste af Lyngbys hjemmekampe afviklet fuldstændig fredsommeligt. Men i tidligere sæsoner, i forbindelse med enkelte højrisikokampe var der før og efter en del ballade. Til disse kampe var der flere børn og unge, der
var alene til fodbold.
Det er selvfølgelig ubehageligt at overvære balladen. Derfor er det vores klare
anbefaling, at børn og unge er i følge med voksne til disse højrisikokampe. Det
gælder både på Lyngby Stadion og til udebanekampe.
Flertallet af Lyngbys fans er meget fornuftige og der bliver fra Lyngby Boldklub
A/S og politiets side gjort meget for sikkerheden til kampene. Ligesom der bliver
gjort meget fra SSP-samarbejdets side for at forhindre, at unge bliver en del af
disse uheldige grupperinger, men i sidste ende er det jer forældre, der har ansvaret for at tale med jeres børn og unge om, hvordan man går til fodbold.
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