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Oslo, 15.11.21 

 
Til klubbene,  
 
Sesongen vi alle har ventet på er i full gang. Spillere, trenere, ledere, lag og dommere har alle 
kommet i gang med sine kamper, samtidig som engasjerte foresatte igjen kan følge sine 
håpefulle fra tribuneplass. Og måtte det vare! 
 
Vi har fortsatt ikke full oversikt over konsekvensene av at idretten har vært nedstengt i lange 
perioder, men vi håper ikke vi har mistet mange. Og vi ønsker definitivt ikke å miste flere. 
 
I riksmedia har det den siste tiden kommet frem saker som idretten skulle vært foruten. Det 
handler om respekt for dommere i alle aldre. Selv om ikke vi har vært omtalt i disse sakene, vet vi 
at dette forekommer også hos oss. Vi må derfor påse at det lidenskapelige engasjementet som vi 
alle liker, og er avhengig av, ikke handler mest om negative tilrop og kommentarer på arenaene, 
og hets i sosiale medier.  
 
Vår oppførsel og holdning, knyttet til kampledere i hverdagen, er testen på hvilken respekt vi har 
for alle involverte i idretten vår. Det er her vi kan påvirke (u)kulturen, enten man er leder, trener, 
foresatt eller spiller. Det er her vi kan skape et trygt og godt miljø som stimulerer til livslang 
deltakelse, uansett rolle eller funksjon. NIHF mener den «aksepten» eller «normaliseringen» vi nå 
ser for å kritisere/hetse dommere, vil påvirke rekrutteringen av nye dommere negativt. Med færre 
dommere, og flere kamper som skal spilles, håper vi alle ser utfordringen og konsekvensen.  
 
Så langt denne sesongen har antallet pådømte disiplinærsaker (ikke alle saker blir 
oppdaget/pådømt) fra kamp vist en stigende trend. Mange av sakene handler om språkbruk og 
uakseptable holdninger. Det er en utvikling som bekymrer, som vi ikke ønsker, og som må snus.  
Norsk ishockeys verdier er «engasjert, raus og ekte». De er vi forpliktet til å etterleve i praksis 
også. NIHF oppfordrer derfor nå, alle klubber og lag til å ha ekstra fokus på holdningsskapende 
arbeid, der språkbruk og uønsket atferd ikke bare rettet mot dommere, men også mot andre 
spillere og andre lag - er tema.  
 
NIHF vil samtidig være tydelig på at sanksjonene i disiplinærsaker der grensene for normal 
respekt og oppførsel overtredes - vil bli skjerpet fra dags dato (15/11), om utviklingen ikke snur. 
Vi vil samtidig også oppfordre Disiplinærutvalget i NIHF til å innta samme holdning i de saker som 
kommer til dem. 
 
Med ønske om en fortsatt god sesong både sportslig og holdningsmessig. 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES ISHOCKEYFORBUND 
 

 
Petter Salsten 
Sportssjef 


