Etiske retningslinjer for dommere i amerikansk
fotball
De etiske retningslinjene gjelder for alle dommere i amerikansk fotball uansett nivå
eller erfaring.
Intensjonen med disse er å gi en rettesnor og et uttrykk for en standard man ønsker at
dommere i Norge skal holde. Dommere skal ha en oppførsel og fremtreden, også på
sosiale medier, som viser respekt for alle dommerkolleger, uansett idrett og nivå.
Brudd på retningslinjene kan gi irettesettelse, forføyninger, og i ytterste konsekvens
tap av lisens, jf. KR§14-3.
Alle lisensierte dommere har et ansvar for å sette sporten og dommerne i et godt lys.
Det er en betingelse for å utøve dommergjerningen at man har absolutt tillit innenfor
idretten. Dette oppnås blant annet ved å vise aktsomhet, redelighet og objektivitet i all
opptreden både på og utenfor banen.

Det skal aldri være tvil om en dommers nøytralitet.
En norsk amerikansk fotballdommer skal aldri:
 Delta i spill/veddemål, med eller uten økonomisk vinning, på egne kamper på
egne vegne eller sammen med andre
 Inngå formelle/uformelle avtaler med «gamblere».
 Gi forhåndsuttalelser om favoritter etc. i kamper i norsk amerikansk fotball.
Dette innebærer også avstemninger eller diskusjoner i media (også sosiale
medier) vedrørende utfall av kamper i NAFs regi.
 Motta gaver eller annen oppmerksomhet som medfører økonomisk fordel fra
klubber eller deres representanter, og som er knyttet til oppdrag som dommer
 Uttale seg på vegne av NAF om sanksjoner som følge av situasjoner oppstått i
kamper
 Komme med uttalelser eller handlinger av rasistisk eller diskriminerende art
 Beskylde andre dommere, uansett idrett, for bestikkelser eller andre kriminelle
gjerninger.
En norsk amerikansk fotballdommer skal ikke:




I sosiale medier:
 Like eller kommentere “statuser” om kamper i NAFs regi, dette inkl. også
treningskamper eller andre turneringer.
Skriftlig eller muntlig i offentlige fora:
 Kommentere dommeravgjørelser gjort i kamper i NAFs regi, dette inkl.
også treningskamper eller andre turneringer
 Kommentere andre dommere som dømmer amerikansk fotball i IFAFfamilien i negativ omtale, eller deres dommerprestasjon.
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En dommer bør ikke:




Kritisere dommeravgjørelser eller andre dommere uansett liga eller idrett.
Kritisere dommeravgjørelser, dommeres prestasjon eller andre dommere som
dømmer amerikanske fotball.
Kommentere eller like klubbers/lags statuser, utover statuser tidligere nevnt en
dommer ikke skal gjøre.

Dersom man deltar i sosiale medier i forbindelse med andre idretter er det viktig å
tenke gjennom hva man publiserer. Det er tillatt å vise engasjement, men man bør
respektere alle dommere slik man selv ønsker å bli respektert.

Opptreden før kamp, under kamp og etter kamp.








En dommer skal alltid ankomme stadion i nøytrale klær/antrekk. En dommer
skal aldri, under noen omstendighet ha på seg logo til lag tilknyttet NAF, eller
lag tilknyttet serier/turnering laget dommeren skal dømme.
 Lags logo fra NFL, NCAA eller andre idretter og serier skal heller ikke
benyttes.
En dommer skal alltid fremstå som nøytral og med integritet.
En dommer skal alltid tiltale meddommere, trenere og spillere med respekt.
En dommer skal aldri kommentere en annen dommers prestasjon eller
avgjørelse hvor det er andre enn dommere tilstede, eller direkte til
trenere/spillere.
En dommer skal aldri uttale seg til presse eller andre om avgjørelser fra en
kamp, slike henvendelser skal henvises videre til DRU/NAF.

Sosiale medier
Statuser og kommentarer kan misforstås eller feiltolkes, og når de først er skrevet så
er de offentliggjort, selv om kommentaren slettes. Dommere må derfor tenke nøye
gjennom hva de skriver, kommenterer eller "liker". Retningslinjene ovenfor gjelder
også på sosiale medier. Handlinger i sosiale medier regnes som “i offentlighet”.
Lukkede grupper kun for dommere er unntatt.
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