Høringssvar fra Norsk Supporterallianse lovforbud mot svartebørs
Vi viser til mail av 15. september 2004 ang. rapport fra arbeidsgruppe om
”Tiltak mot svartebørshandel med billetter”. Norsk Supporterallianse (NSA)
støtter arbeidsgruppens flertallsinnstilling om å forby svartebørshandel.
Arbeidsgruppen har definert ulike problemer som følge av
svartebørshandel. NSA ønsker å vektlegge noen momenter i forhold til
problemstillingen.
Norsk Supporterallianse er en paraplyorganisasjon for supporterklubber som støtter
norske fotballag. Supporterklubber for samtlige Tippeliga er medlemmer. Det er også
samtlige supporterklubber til lag i 1. divisjon. Alle for oss kjente supporterklubber til 2.
divisjonslag er også medlemmer. Totalt har vi 35 medlemmer. Disse organiserer i sin tur
rundt 25.000 medlemmer.
Dette sier vedtektene om NSAs formÂl: Norsk Supporterallianse (NSA) er en
uavhengig interesseorganisasjon for supporterklubber. NSA skal ivareta
medlemsklubbenes interesser overfor andre organisasjoner og media. NSA skal arbeide
aktivt for konfliktl¯sende og kontaktskapende tiltak mellom supporterklubbene. NSA skal
aktivt koordinere supporterarbeid i forhold til landslaget.
Vi opplever per i dag at svartebørshandel av billetter til fotballkamper er en aktuell
problemstilling i forhold til landskamper, cupfinalen og enkelte Champions League
kamper på Lerkendal.
For de fleste av våre medlemsklubber er det ikke noe uoverstigelig hinder å skaffe seg
billetter på ordinær måte til attraktive kamper. Problemet oppstår i størst grad for de
store supporterklubbene (Vålerenga Klanen, Kanafi-Fansen Lillestrøm, Brannsupporterne og Rosenborg Kjernen). I forhold til de kampen hvor dette er et problem,
medfører svartebørshandel at trofaste supportere som gjerne også er ressurspersoner
for sin klubb ikke har økonomisk mulighet til å få med seg de virkelig store høydepunktene. Det er en situasjon vi sterkt misliker. Vi representer de som ser det som et
mål å være med å bidra til å skape stemning på kampene, ikke bare sitte og oppleve
stemningen. Våre medlemmer er på mange måter en del av det produktet fotballklubbene og Fotballforbundet selger til investorer og sponsorer. Vi opplever at vårt
arbeid og våre bidrag vanskeliggjøres og skades av snyltere som gjennom salg av
billetter til ågerpriser skummer fløten av andres frivillige og ubetale innsats. Dette er med
på å forringe produktet ”norsk fotball” og er også med på å undergrave en sunn
dugnadsånd som er selve grunnfjellet i fotballbevegelsen.

Sikkerhet
I Norge har vi stort sett vært forskånet fra fotballvold og hooliganisme. Utviklingen er
desserre ikke positiv og det er grunn til å anta at man vil måtte kunne påregne
problemer også i Norge i løpet av de kommende år. Svartebørshandel av billetter er en
dirkete sikkerhetsrisiko. Fotball handler om følelser. Derfor segregerer man de
organiserte supportergruppene til lagene på tribunen. Dette er man også forplikte å
gjøre ihht internasjonale regler. Svartebørshandlerne bryr seg ikke om hvem de selger
billetter til. Satt på spissen kan man sammenligne det sikkerhetsmessige aspektet
forbundet til svartebørssalg av billetter, med om man kunne kjøpe seg forbi sikkerhets
kontrollen på en flyplass.
Verken NSA eller den enkelte supporterklubb kan ta ansvar for egne supporters
oppførsel på en tribune så lenge svartebørshandel er tillatt og så lenge vi ikke er
innrømmet full adgangsjuristreksjon på ”våre” felter. Man trenger ikke reise lenger enn til
Belgia for å oppleve at bortelagets supportere må identifisere seg før man får kjøpt billett
og at man blir geleidet inn på arenaen av politi og uniformerte vakter, straks man har
kjøpt billett, nettopp for at arrangøren skal ha kontroll på hvem som står på et definert
supporterfelt. Slike tilstander har vi heldigvis ikke i Norge, men svarbørshandlerene er
etter vår mening med på å drive også norsk fotball i feil retning på dette området.
Hva gjør NSA?
NSA har et eget felt på Ullevaal på hjemmekampene til det norske A-landslaget.
Til de kampene selger vi billetter til organiserte supportere gjennom våre
medlemsklubber. Vi har valgt ikke å sende ut billettende fysisk før kampene, men deler
de ut utenfor Ullevaal fra 2 timer før kampstart. Dette gjør vi for å forhindre
svartebørssalg av våre billetter. Våre billetter er rabattert og gitt oss av Fotballforbundet
for å sikre at trofaste supportere får et minimum antall billetter til attraktive landskamper.
Vi opplever utenfor Ullevaal et problem med at svartebørshandlere oppsøker vår stand
og søker å kjøpe våre billetter. De opptrer ofte truende når de blir avvist og vi har de
seneste årene sett oss tvunget til å leie inn egne vektere for å ivareta sikkerheten til vårt
frivillige dugnadskorpssom tar seg av de praktiske oppgavene med billettutlevering til
supporterne.
Etter vår mening bør man ha meget gode argumenter hvis man i motsetning til flertallet i
arbeidsgruppen, finner det mer maktpåliggende å fortsatt legge forholdende til rett for
snyltere og parasitter som uten egeninnsats skor seg på andres frivillig arbeid.
NSA er således meget opptatt av at svartebørshandel blir kriminalisert, vi støtter derfor
Forslag 3 i arbeidsgruppens rapport – forbud mot
svartebørssalg.
Norsk Supporterallianse
Richard Jansen
Talsmann

