
Varighed: 5 dage

Opstart: 18. marts 2019

Sted: Sandmoseskolen,  

 AMU Nordjylland.

AMU-mål  09841

Det er meget vigtigt at have fokus på 

Sikkerhed og vedligeholdelse af stadi-

ons, da man som forvalter/ejer af sta-

dion har et stort ansvar, når man har 

mange mennesker samlet til en sports-

begivenhed. Der er sket nogle frygte-

lige ulykker på stadions rundt omkring i 

Europa, som ikke skal gentages.

Herudover har DBU udgivet et kom-

pendie “Krav til danske fodbold-

stadioner” for afvikling af kampe i 

Superligaen, 1, division, 2. division og 

Elitedivisionen (Kvinde-DM). Hensigten 

hermed er blandt andet at leve op til til 

DBU’s eget cirkulære om “Sikkerhed og 

orden på stadioner”.

Kursusmål
Eleven kan udføre daglig, ugentlig og 

periodevis opsyn med stadionanlæg, 

samt vurdere behovet for nødvendige 

foranstaltninger i forbindelse med af-

vikling af sportsaktiviteter.

Eleven kan medvirke ved vedligehol-

delse af publikumsfaciliteter og sikker-
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Yderligere information

Annie Sønderby, tlf. 2120 7196.

Økonomi

Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg. 

gældende regler. Der kan søges løntabs- 

og kørselsgodtgørelse efter gældende 

regler.

Indkvartering

Hvis du har mere end 60 km hver vej, kan 

du blive indkvarteret med gratis kost og 

logi. 

Sandmoseskolen er en smukt beliggende 

kostskole mellem Blokhus og Tranum i 

et stort naturområde med hedelyng og 

skovarealer – kun 4 km fra Vesterhavet.

Centret er indrettet med 62 dejlige en-

keltværelser med bad. Der er opholds-

rum med tv, bordtennis, billard m.v.

hedsforhold, herunder sikre og vedli-

geholder adgange og nødudgange på 

idrætsanlæg iht. gældende regler.

Eleven kan foretage planlægning, her-

under forestå fordeling af boldbaner, 

så optimal udnyttelse af boldbanerne 

opnås. 

Eleven kan registrere og udføre repa-

rationer af græsarealer med hård be-

lastning. 

Temaer i kursusforløbet
• Hvordan tænker vi sikkerhed og ved-

ligehold af stadions?

• Idrætsanlæggets risikomiljø

• Myndigheder omkring anlæggene

• Ansvar omkring anlæggene

• Beredskab

• Tilskuerfaciliteter

• Kontrolforanstaltninger

• Adgangsforhold 

• Brandsikkerhed

• Personale og uddannelse

• Evakueringsplaner

• Publikumsadfærd

• Retsregler

• Registrering og udførsel af repara-

tioner af græsareal med hård belast-

ning.

• Virksomhedsbesøg på stadions.

Kurset anbefales af GADNYHED


