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Dommerutviklere i møte med dommere 

Nytt av året er at også dommere og dommerutviklere skal levere politiattest, slik som 

trenere. Vi får mange spørsmål som følge av en ny bevissthet rundt møtet med 

eksempelvis unge dommere, gjerne på nye plattformer i sosiale medier.  

Noen melder inn situasjoner som har blitt vanskelige og vi vil derfor å rette søkelys mot 

dette for å skape noen felles retningslinjer og holdninger. Vi ønsker å skape felles 

rammer i NHF som vil være til god hjelp for deg som dommerutvikler.  

Felles retningslinjer som kan hjelpe deg som dommerutvikler; 
 
- Ha som grunnregel at kommunikasjon ikke foregår i lukkede rom, verken på SoMe 

eller fysisk. 

- Vær nøye med hvilke kommunikasjonsplattformer du bruker. Unngå Snapchat og 

andre sosiale medier hvor historikk blir borte. 

- Vær bevisst på at maktforholdet i utgangspunktet er skjevt. Dette da du har en rolle 

som dommerutvikler for en dommer. I tillegg kan faktorer som kjønn og alder spille 

inn. Dette betyr at du er hovedansvarlig for en sunn og trygg relasjon.  

- Vurder nøye om du skal være venn med dommeren i sosiale medier. Har man en 

relasjon fra tidligere er det selvsagt innenfor, men om relasjonen kun bunner i 

dommer/dommerutvikler, skal man holde seg til avtalt kommunikasjonsplattform. 

Også her vil faktorer som kjønn og alder spille inn.  

- Unngå bruk av dommergarderobe som samtalested etter kamp. Dette er 

dommerens fristed.  

- Vær bevisst på at selv om du har en annen rolle som privatperson, vil du alltid bli 

oppfattet som dommerutvikler av de dommerne du følger opp (og av andre 

dommere som vet at du er dommerutvikler.) 

- Respekter andres personlige rom. Vær bevisst på og varsom med fysisk kontakt, 

avstå fra kommentarer som ikke er av dommerfaglig karakter og 

respekter/anerkjenn kulturelle forskjeller.  

- Ha gjerne en felles gruppe på f.eks Facebook eller Teams. Inviter da kollegaer inn slik 

at dere minst er to ansvarlige i gruppen.  

Vi forventer videre at din opptreden som dommerutvikler er i tråd med norsk håndball 

sine verdier og organisasjonsnormer.  

Vi håper dette kan være til hjelp i ditt virke som dommerutvikler. Lager man seg ryddige 

rom og kommunikasjonsformer vil det oppleves trygt for alle parter.  

 

Med vennlig hilsen  
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