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Retningslinjer for språkbruk under arrangement i amerikansk fotball – Norges 
Amerikanske Idretters Forbund 

Presisering av Regel 9-2 i spillereglene og i § 3-5-2 dommermekanikkboken  

Denne presiseringen gjelder for alle konkurranser, treningskamper og annen kamplignende aktivitet i 
amerikansk fotball i Norge.  

Amerikansk fotball i Norge skal være et trygt sted å være. Amerikansk fotball i Norge skal være åpent 
og inkluderende. Amerikansk fotball i Norge aksepterer ikke noen form for diskriminerende, hatefulle 
eller hånende ytringer verken i muntlig form, som gestikuleringer eller skriftlig.   

I 2019 publiserte forbundet denne presiseringen:  

«Alle uttalelser som kan oppfattes som stigmatiserende, hatefulle, krenkende, fornærmende eller 
truende som blir hørt av en dommer før, under eller etter en kamp vil bli flagget og/eller bli 
rapportert.  

Alle uttalelser av en slik karakter som blir sagt direkte til en dommer, medspiller, motspiller, trener 
eller andre deltakere i kamp vil medføre direkte utvisning.» 

 

Forbundet endrer denne presiseringen til følgende:   

Definisjon: 

Med diskriminerende eller hatefull ytring, noe man bærer eller viser som tekst eller symbol, 
menes det som er egnet til å true, håne, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen 
på grunnlag av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle 
orientering, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller funksjonsnedsettelse. 

Alle ytringer som faller inn under overnevnte definisjon skal medføre reaksjon. Reaksjonen kan variere 
fra tilsnakk til direkte utvisning, og det kan medføre forlenget utestengelse/suspensjon/karantene 
som ilegges av forbundet i etterkant av kamp.  
Utsagn rettet direkte til en person, som faller inn under overnevnte definisjoner, skal føre til direkte 
utvisning.  
Utsagn, hvor man bruker ord som beskriver seksuell orientering, hudfarge/etnisitet/nasjonal 
opprinnelse eller livssyn/religion skal føre til direkte utvisning uansett om det er ytret til en person 
eller ikke. 
 
Utsagn som oppfordrer til å påføre andre skade og/eller smerte skal reageres på. Reaksjon kan 
variere fra tilsnakk til direkte utvisning etter kontekst.  

Alle hendelser skal rapporteres til forbundet via kamprapporten, dette gjelder også i de tilfeller hvor 
det kun er gitt tilsnakk.  

Utvidelse og presisering av R9-2 og §3-5-2 i dommermekanikkboken forankres i KR. Utvidet straff 
ilegges etter KR§3-2 og ilegges av SU. 


