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Fair Play  

  

Våren 2020 ble det innført to tiltak for å sette fokus på Fair play innen ishockey:  
  
Fair play-verter  
Armbind på unge dommere  
  
  
Fair Play-vert:  
Alle kamper innen barneidrett, JU13/U13 og yngre, skal ha en Fair Play-vert på alle 
kamper, som blant annet skal:  

• Bidra til en trygg og god ramme rundt avviklingen av kamper  
• Sørge for at dommere (ofte unge) og utøvere får tilstrekkelig med støtte   
• Fungere som hyggelig vert for hjemmelaget når bortelag ankommer hallen   
• Være synlig gjennom å bruke tilsendt Fair Play-vest   

  
Det er hjemmelagets lagleder sitt ansvar at det er en Fair Play-vert til stede. Oppgavene 
til Fair Play-verten leser dere mer om her.   
  
  
Armbind dommere:  

• Dommere under 18 år bærer armbind under kampene for å vise at de er 
mindreårige  
• Klubbene er selv ansvarlige for at unge dommere under 18 år har tilgang, 
og bærer slike armbind under kamper de dømmer  
• Tiltaket er innført for å synliggjøre at vi har med barn å gjøre, og at disse 
barna har behov for trygghet og støtte i en utfordrende rolle som ung 
dommer    
• Se Kampreglementet §2-5 pkt. 6  

  
  

Speakertekst som skal leses opp før hver kamp:   
  
Kjære ishockeyvenner, spillere, trenere, ledere, dommere og publikum.  
  
Ishockey skal være gøy, og en idrett for alle. På våre arrangementer og under våre 
aktiviteter er vi opptatt av Fair Play. Vi ber dere derfor støtte lagene på en fair og sporty 
måte, samt vise en positiv holdning ovenfor samtlige deltakere, dommere og øvrig 
publikum. Husk at dette er barn, og idrett på barns premisser.  
  
Vi, sammen med vår Fair Play-vert under denne kampen, ønsker dere alle en god 
opplevelse her i _____________hallen.    
  
  

https://www.hockey.no/verdiarbeid/fair-play/
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Mangler klubben din Fair play-vester og armbind?   
  
Send en bestilling til bestilling@hockey.no 

Armbindet vil etter hvert bli byttet ut med et «badge» som sys på dommerdrakten. Vi 
håper dette gir enda mer synlighet og man slipper armbind som forsvinner eller glir ned 
under kamp.   
  
 

 
Fair Play-profiltøy – spesialtilbud til klubbene! 
  
Klubbene vil få tilbud om å bestille profiltøy og andre artikler fra Fair Play-kolleksjonen, til 
sine lag i forskjellige aldersgrupper. Profileringsspesialisten utvikler ulike plagg med 
broderi og trykk, som vil tilpasses klubbenes egen profil og farger. Det vil blant annet bli 
mulig å bestille hettegensere, joggebukser, t-skjorter, luer, jakker m.m. Å benytte seg av 
tilbudet er selvfølgelig frivillig, men vi håper dette kan bidra til at klubbene får en helhetlig 
profil, samtidig som vi sammen sprer budskapet om at Fair Play er viktig både på isen, 
tribunen og utenfor ishallen. 
  
Mer informasjon kommer på klubbsidene og i kanalene til Norges Ishockeyforbund. 
  
Fair Play-konseptet er sponset av Profileringsspesialisten AS 
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