Adfærdskodeks for dommere i DAFF
Dette notat er gældende for alle dommere i DAFF, hvad enten de er tilknyttet en klub eller ej.
Kodekset er gældende for al kommunikation, det værende verbal og/eller skriftlig, og er
gældende for alle sociale medier (Facebook, debatfora og lign.), såvel som personlige
henvendelser (herunder mails, sms’er, chats og lignende), samt henvendelser/spørgsmål fra
medier, journalister mm.
Dommere i DAFF bør følge nedenstående retningslinjer:
1.

Der gælder en ”No comment policy” for alle NL dommere på kampdagen vedr.
diskvalificering af spillere.
2. Der svares kun på spørgsmål vedr. specifikke kampsituationer gennem DU’s
kommunikationskanaler, det værende du@daff.dk eller ”DAFF Dommer” på Facebook.
3. For alle spørgsmål og kommentarer vedr. kontroversielle spilkald, spilsituationer mm.
opfordres det til at NL dommere henviser til DU for besvarelse heraf.
4. Som dommer forventes det at man behandler andre dommere med en professionel
værdighed og høflighed, og herunder ikke kritiserer andre dommere offentligt.
5. Det er som dommer ikke tilladt at opføre sig på en sådan måde at DAFF, DAFFs
turneringer eller DAFF’s dommerudvalg miskrediteres.
6. Brug af alkohol før, under og efter kamp er ikke tilladt for dommere (forstået som når
man har virke som dommer fx i forbindelse med pregame og at man har uniform på).
7. Enhver forpligtigelse eller interesse der forhindrer dig i at dømme en fair og upartisk
kamp bør undgås.
8. Enhver handling der kan lede til interessekonflikt, eller til at en kamp ikke kan dømmes
upartisk bør undgås. Gaver, tjenester eller privilegier fra hold der kan kompromittere
opfattelsen af at du som dommer er upartisk skal til enhver tid undgås.
9. Enhver forsøg på spil eller matchfixing af kampe man som dommer direkte eller
indirekte har indflydelse er ikke tilladt
10. Du er som dommer en repræsentant og ambassadør for DAFF på kampdagen. Du
repræsenterer således ikke dit klubhold eller lign. Du skal som dommer kommunikere
DAFF’s og DU’s udstukne retningslinjer og politikker. Dette inkluderer også at man som
dommer på kampdagen ikke offentligt kritiserer de udstukne retningslinjer
Enhver dommer som med fuldt overlæg overtræder ovenstående regler, eller som på anden
måde er skyldig i uetisk eller uærlig opførsel kan blive indberettet for DAFF’s Disciplinær
udvalg.
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