
ETISKE RETNINGSLINJER FOR 

DOMMERE OG ASSISTENTDOMMERE I NORSK FOTBALL 
 
All idrett, og fotball i særdeleshet har som et av sine viktigste prinsipper å etterleve begrepet ”Fair 

Play” og respekt for andre aktører innen idretten. NFF ønsker å sette fokus på dommernes plass i dette 

og forebygge situasjoner som kan skade omdømmet til fotballen og dommernes rolle. 

 

 

Forbundsstyret  har vedtatt endringer til gjeldende kampreglement både når det gjelder spillere, ledere, 

trenere og støtteapparat i klubber (ny § 1-5), og for dommere gjennom ny § 4-4, som har fått følgende 

ordlyd: 

 

 ”Dommer, assistentdommer og fjerdedommer skal opptre på en profesjonell og rettskaffen måte 

før, under og etter oppnevnelsen til et oppdrag. 

 

Dommer, assistentdommer eller fjerdedommer har ikke anledning til å motta gave eller annen 

fordel som direkte eller indirekte er knyttet til oppdrag som de er oppnevnt til.  

 

 Dommer, assistentdommer eller fjerdedommer som er utsatt for, eller føler seg som mål for 

bestikkelser, skal umiddelbart melde fra til overordnet myndighet. 

 

Dommer, assistentdommer eller fjerdedommer skal ikke selv eller gjennom andre delta i eller på 

noen måte til medvirke i forbindelse med veddemål knyttet til kamper på det nivå en selv 

oppnevnes til oppdrag.” 

 

Basert på bestemmelsene i kampreglementet, har NFF sammen med Norsk Fotballdommerforening, 

utarbeidet etiske retningslinjer for våre dommere. Retningslinjene skal  tjene som en utfyllende 

veiledning og møte forventninger til at norske dommere opptrer på profesjonell, korrekt og rettskaffen 

måte i utførelsen av sin dommergjerning. På den måten kan dommerne representere norsk fotball i 

samsvar med intensjonen og ånden i begrepene ”Fair Play” og Respekt. 

Det er en betingelse for å utøve dommergjerningen at man har absolutt tillitt innenfor fotballfamilien. 

Dette oppnås blant annet ved å vise aktsomhet, redelighet og objektivitet i all sin opptreden både på og 

utenfor banen. 

 

Våre dommere bør derfor være forberedt på, og til enhver tid vurdere situasjoner som de kan bli utsatt 

for, slik at de kan bevare sin integritet på en uklanderlig måte.   

 

Det forventes derfor: 

 

at våre dommere fullstendig avstår fra: 

 Deltagelse i spill/veddemål på ”egne” kamper på egne vegne eller sammen med andre 

 Utvise stor grad av aktsomhet ved spill på kamper i norsk fotball alene eller gjennom 

venner og andre nettverk 

 Inngåelse av formelle/uformelle avtaler med ”gamblere” 

 Forhåndsuttalelser om ”favoritter” etc i kamper i norsk fotball 

 Involvering med supportere/supporterklubber, herunder diskusjoner på sosiale medier 

(facebook, twitter etc) 

 Å kommunisere med trenere, spillere, journalister på facebook, twitter etc. 

 Mottak av gaver eller annen oppmerksomhet som medfører økonomisk fordel fra 

klubber eller deres representanter, og som er knyttet til oppgaven som dommer  

 Uttalelse på vegne av NFF om sanksjoner som følge av situasjoner oppstått i kamper 

 Uttalelser eller handlinger av rasistisk eller diskriminerende art 



 

 

 

 

 

 

at våre dommere avholder seg fra: 

 Forhåndsomtale av tiltenkte egne oppgaver 

 Uttalelser til media (inkludert sosiale medier) etc om andre deltagere (spillere, ledere, 

kollegaer) og deres prestasjoner, nedsettende eller kritiske bemerkninger om andre 

dommere, spillere, ledere, deres religion, nasjonalitet, klesdrakt, seksuelle legning 

eller andre forhold som kan bidra til å skape usikkerhet om dommerens evne til 

upartiskhet 

 Uttalelser som kan sette andre idretter eller kollegaer fra andre idretter i et dårlig lys 

 Uttalelse/markering av tilknytning/sympati/antipati til klubber eller lignende , så som 

bestemte befolkningsgrupper definert av etnisitet, religion, seksuell legning eller 

politisk tilhørighet 

 Deltagelse i aktiviteter eller handlinger som kan svekke tilliten  

 

 

 

at våre dommere  vurderer, og eventuelt underretter sine foresatte om: 

 Påtrykk fra utenforstående som kan oppfattes som forsøk på bestikkelse 

 Habilitet/inhabilitet i forhold til sponsor/arbeidsgiver 

 Familie- og/eller sosiale relasjoner til spillere/ledere etc 

 Forhold som er i strid med gjeldende regelverk til enhver tid 

 Forhold som er i strid med disse retningslinjer og som kan svekke dommernes 

omdømme 

 Forhold som generelt sett kan skade idrettsarbeidet og idrettens anseelse 

 Melder inn og får aksept om deltakelse på nettmøter, blogger etc i tilknytning til 

forespørsel fra ulike medier 

 

 

Konsekvenser: 

 

Norges Fotballforbund eller kretser kan iverksette tiltak/reaksjoner ovenfor den enkelte ved 

brudd/avvik på ovennevnte retningslinjer. 

 

 
 
 
 
 


