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HOLDNINGER
Det er viktig for Ishockeyklubben Comet Halden at spillerne viser positive holdninger både på
treninger og kamper. Spillerne skal være klar over at når de representerer klubben, skal de gjøre det
på en måte som er klubben verdig. Spillerne må også forstå at så lenge de oppholder seg rundt
anlegget når andre lag spiller, blir de oppfattet som representanter for Ishockeyklubben Comet
Halden, og skal oppføre seg deretter.
Alle i støtteapparatet skal være oppmerksomme på dette, og gripe tak i usportslig adferd både på og
utenfor banen. Dette gjelder adferd rettet mot medspillere, trenere, støtteapparat og mot andre lag.
Usportslig atferd skal påpekes og få konsekvenser dersom spilleren ikke viser holdningsendringer.
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USPORTSLIG ADFERD
Følgende anses som usportslig adferd i Comet:

Voldelig adferd

Mobbing og rasisme

Sabotering av treninger

Nekte å følge trenerens instrukser og veiledninger

Negativ språkbruk mot trenere, medspillere, støtteapparat, dommere og motspillere

Hærverk og tyveri
Brudd på disse reglene vil umiddelbart medføre at trener/lagleder kan vise spilleren av is eller ut av
hallen. Hvis problemet er vedvarende eller av grov art, vil det bli rapportert videre til et
disiplinærutvalg for videre behandling av konsekvenser.
Hendelser som skjer under trening eller kamp er det opp til treneren og eller laglederen å bestemme
konsekvensene av. Hendelser utenfor trening eller kamp er det opp til hver enkelt å rapportere.

3

KONSEKVENSER FRA LAGLEDELSEN
Det forutsettes at lag 12-19 benytter ”Fair Play” kontrakt fra Norges Ishockeyforbund. I tillegg kan
lagene utforme særegne vilkår knyttet til laget og nedfelt i egen kontrakt, slik at grunnlaget for
reaksjoner tydelig fremgår.

Hva kan trener eller lagleder bestemme?
a. spiller må forlate banen
b. spiller får ikke spille resten av kampen
c. spilleren må stå over en trening eller kamp
d. spilleren må stå over treninger og kamper opp til én uke (medfører også at spiller ikke skal
oppsøke verken garderobe, spillere eller spillerbokser før, under eller etter trening og/eller
kamper).
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Dersom det er nødvendig å gi spilleren korreks for usportslig adferd, og hvis spilleren er under 18 år,
skal foresatt(e) informeres om dette. Tilsvarende skal spiller under 18 år være representert ved
foresatt(e) om det innkalles til møte med Lagledelsen for gjennomgang og vurdering av usportslig
adferd.
Usportslig adferd skal påpekes og få konsekvenser dersom spilleren ikke viser holdningsendringer.
Her skal det ikke tas ”sportslige hensyn”. Dette er et så viktig prinsipp at selv om laget vil tape en
kamp, så skal det ikke være avgjørende for hvordan det reageres.
Ved gjentatte situasjoner som leder fram til reaksjoner som nevnt over (a-c), skal lagledelsen alltid gi
skriftlig advarsel. Skriftlig advarsel gis i hht egen mal og gjennomgås med spiller i eget møte, der
partene signerer advarselen og konsekvenser ved gjentakelse tydelig fremgår. Spillere under 18 år
skal være representert ved foresatt(e) på slike møter. Alle skriftlige advarsler skal uten opphold
sendes med kopi til Comets Disiplinærutvalg.
Ved gjentakelse av usportslig adferd etter at spiller har fått skriftlig advarsel, kan lagledelsen benytte
alternativ d. Utestenging fra trening og kamper i inntil én uke. Dette er en kraftig reaksjonsmåte og
skal kun benyttes når situasjonen særlig krever dette. Fremgangsmåte for ilegging og gjennomgang
av denne straffen gjøres som i foregående avsnitt. Dette gjøres skriftlig og kopi sendes uten opphold
til Comet Disiplinærutvalg. Det bør også fremgå at ytterligere gjentakelse, medfører at lagledelsen
fremmer egen sak overfør Comet Disiplinærutvalg.
Ved ytterligere gjentakelser, fremmer lagledelsen egen sak til Comet Disiplinærutvalg som tar saken
til videre behandling.
Mal for advarsel skal inneholde:
 Hvilket lag dette gjelder
 Navn på lagleder/trener
 Tid og sted for gjennomgang med spiller
 Hvilke personer som har vært tilstede
 Situasjonsbeskrivelse som har ledet fram til behov for reaksjon
 Konklusjon som beskriver hva lagledelsen har kommet fram til i forhold til straff innenfor
ovennevnte strafferammer
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DISIPLINÆRUTVALGET
Saksbehandling i Comet Disiplinærutvalg:
 Åpne egen sak etter klage eller innstilling fra spiller, lagledelsen (trener eller lagleder), dommere,
styret eller foresatte, basert på egen mal (se beskrivelse nedenfor).
 Alle saker behandles i hht Forvaltningsloven og det fattes enkeltvedtak. Saksbehandlingen
medfører at det kan gjennomføres nødvendige samtaler med spiller, foresatte, lagledelsen eller
andre som Comets Disiplinærutvalg finner nødvendig å innhente informasjon fra.


Det fattes enkeltvedtak som kunngjøres overfor spiller i tråd med Forvaltningsloven.
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Aktuelle reaksjonsmåter fra Comets Disiplinærutvalg er hovedsakelig utestenging fra Comet for
en periode lenger enn 1 uke. Dette gjelder både Comet som forening, og i forhold til spillerens
lag. I særlige tilfeller kan ekskludering benyttes



Spiller som har vært utestengt kan gjenoppta aktivitet etter utestengelses perioden. Varigheten
av utestengelsen avhenger av alvorlighetsgrad. Eventuell gjentakelse av usportslig adferd etter
utestenging, skal alltid klages direkte inn som egen sak til Comet Disiplinærutvalg.



Overordnet klageorgan til Comet Disiplinærutvalg, er klubbens styre. Klageadgangen skal
hovedsakelig gjelde med utgangspunkt i dokumenterte saksbehandlingsfeil.

Mal for klage eller innstilling til Comet Disiplinærutvalg skal være skriftlig og inneholde:
 Navn på lag
 Navn på den som sender klage eller innstilling
 Beskrivelse av saken og årsaken til at det sendes klage eller innstilling til Comet Disiplinærutvalg
 Dokumentasjon: (beskriv vedlagte dokumentasjon i hoveddokumentet som en dokumentliste)
o For eksempel kopier av tidligere advarsler
o Annen dokumentasjon som er relevant for saken
Comet Disiplinærutvalg har egen e-post: cdu@comethockey.no
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DOPING, RUS OG ALKOHOL
Doping, rus og alkohol hører ikke sammen med idrett. For barn og ungdom under 18 år er
det uakseptabelt. Med dette menes alle former dopingpreparater, alkohol, tobakk og snus.
Klubben følger Norges idrettsforbunds dopingreglement.
Avvik fra dette kan føre til utestengelse i kortere eller lengre periode. Det er opp til treneren og
disiplinærutvalget å vurdere dette.
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Ærlig Spill
Når det gjelder holdninger generelt viser vi til hockeyforbundets holdningskampanjer og ”Ærlig spill”.
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