
Høringsmøte tirsdag 11. juni kl. 18.00, Brann Stadion

Plassering av bataljonsfeltet
på Frydenbø-tribunen

28. mai 2019Dette dokumentet er distribuert til alle med partoutkort på Frydenbøtribunen 2019 og er ment som et innspill til høringsmøtet



Det presiseres at høringen ikke skal ende med en konklusjon!

Men gjennomføres for å gi alle med partoutkort på Frydenbø en 
mulighet til å dele sine tanker om en evt flytting, slik at 

Sportsklubben Brann har best mulig forutsetning til å fatte en 
beslutning!



Salgstall Bataljonsfeltet
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Enkeltbilletter 2018 Bataljonen vs solgte enkeltbilletter

Bataljonen Solgte enkelt

Billettsalget på bataljonsfeltet følger det øvrige billettsalget
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Lik tendens i 2019



Store Stå hadde i 2018 en kapasitet på 1200
I normalår 1000 på ståfeltet med mulighet til å utvide med 200
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Bataljonen Frydenbø øvre D

Frydenbø øvre A, B C Partoutkort totalt

År
Prosentvis Bataljonen sett opp 

mot totalt antall PK

2013 10,56 %
2014 11,93 %
2015 11,83 %
2016 10,83 %
2017 10,10 %
2018 9,43 %
2019 7,90 %

Partoutkortsalg



Sakens kjerne



Stemning på Stadion kan forbedres ved å flytte Store Stå

• De to syngende feltene på Frydenbø (Store Stå og øvre felt D) er ikke 
samstemt. Det startes sanger begge steder, noe som skaper forvirring og 
stopp i sangen. 

• Plasserer man syngende supportere oppe, tettere under tak, vil sangen i 
større grad bære ut over hele Stadion



Flytte opp fra nedre til øvre



Noen refleksjoner



Positivt med å flytte opp
• Stemningen forbedres: Høyere lyd

• Oppfyller ønske som Bataljonen og deler av 
supportergrupperingene på Frydenbø-tribunen har hatt 
over lengre tid

• Nærmere felt øvre D som sikre felles sang (tidligere felt z)

• Et samlet felt siker at vi ikke selger billetter til f.eks
familier på D-feltet (på tross av at det kun er 
voksenbilletter her)

• Ambisjonen: Klarer vi å, ikke bare flytte, men utvide til 
øvre felt så hadde det kunne blitt fantastisk, men det 
krever da en omfattende rekrutteringsjobb til ståfeltet for 
syngende supportere



Utfordringer med å flytte opp
• Nærhet til bane og spillere forsvinner

• Vil spillerne oppleve en økt distanse?
• Blir den røde veggen «fjernet»?

• Blir TV-bilder dårligere ved at man er flyttet ut av 
tvsonen?

• Kan potensielt bli utfordrerne å selge plassene på nedre felt da 
de blir rett nedenfor de mest ivrige supporterne

• Sikkerhetsmessig – ikke mulighet til å løpe ned til gjerdet

• Flytting av ståfeltet påvirker de som har partoutkort på øvre 
felt. Dette kan føre til misnøye og dermed være en risiko ved 
potensielt tap av trofaste partoutkortinnehavere

• Større begrensninger i bruk av pyro

• Mindre synlig og begrensning ved bruk av tifo med tanke på 
utsikt til banen

• Det er ikke gitt at dette medfører økt salg på ståfeltet



Har du ikke anledning til å delta på 
møtet tirsdag 11. juni vil du ha 

muligheten til å sende oss dine 
tanker på e-post til kamp@brann.no

mailto:kamp@brann.no

