FÖRSLAG TAKPOLICY GÄLLANDE
DJURGÅRDENS MATCHER PÅ TELE2 ARENA
Djurgården Fotboll har tagit fram följande takpolicy med anledning av att tydliggöra hur
takfrågan ska behandlas under säsong. Detta för att utgöra beslutsunderlag samt för att
tydliggöra grunderna för beslut gentemot medlemmar och besökare.
ÖPPET TAK UNDER PERIODEN 1 APRIL TILL 15 NOVEMBER
Föreningen har för avsikt att genomföra samtliga matcher under seriespel med öppet tak.
Under perioden 1 april till 15 november är huvudregeln att taket är öppet. Undantag kan
göras vid vädersituationer som exempelvis kraftigt regn, snö, åska eller för vid årstiden
låga temperaturer.
STÄNGT TAK UNDER PERIODEN 16 NOVEMBER TILL 31 MARS
Under perioden 16 november till 31 mars är huvudregeln att taket är stängt. Undantag kan
göras, för vid årstiden, höga temperaturer. Djurgården ska tydligt informera om avvikelser
från denna policy uppstår eller förväntas.
ÖPPNING OCH STÄNGNING AV TAK
Beslut om öppning respektive stängning av taket måste fattas senast 4 timmar före
matchstart. Öppnings respektive stängning av taket är också beroende av vid var tid
gällande regler utfärdade av SvFF samt de säkerhetsföreskrifter som gäller avseende
taket. SvFF:s regelverk (2015 års regelverk) ”Om en arena har skjutbart tak beslutar
SvFF:s matchdelegat, efter samråd med arrangerande förening och domaren, om taket till
följd av väderförhållanden ska vara stängt eller öppet i samband med match. Detta beslut
ska framföras vid förmötet inför aktuell match. Efter förmötets avslutning och före matchen
inledning får matchdelegat eller domare ompröva beslutet om väderförhållandena allvarligt
försämras. Inleds matchen med stängt tak får inte taket öppnas. Inleds matchen med
öppet tak får domaren, om väderförhållandena allvarligt försämras under matchens gång,
besluta att taket ska stängas. Beslut enligt andra och tredje stycket ovan får inte fattas i
strid med arenans säkerhetsföreskrifter eller lag eller annan offentligrättslig föreskrift”.
SGA och SGA-F har följande riktlinjer för öppning/stängning av det rörliga taket på Tele2
Arena.
Säkerhetsföreskrifter (samtliga nedanstående punkter måste vara uppfyllda)
1) Vind får ej överstiga 12 m/s i medelvind;
2) Utetemperatur får ej understiga +2 grader celsius;
3) Ingen snö eller is får finnas på det åkbara taket, eller på körbanan;
4) Inga personer får vistas inne i arenarummet eller i det rörliga taket;
5) Inga lösa föremål får finnas på de rörliga taken eller de fasta takstolarna;
6) Fri åkväg skall finnas för takhalvorna;
7) Kontroll av avsyning av anläggningen är utförd samt att utrustningen är driftklar;
8) Samtliga ovanstående punkter skall dokumenteras och det skall framgå vem som utfört
kontrollerna.
För ytterligare info. Se motion 2 i årsmötesprotokollet från 2015.
https://dif.se/dokument/foreningen/protokoll-arsmoten/arsmote_2015.pdf

