Sherzad Anjini – årets nybörjardomare 2016
Sherzad Anjini är killen som gillar fotboll och utmaningar. Efter genomgången
domarkurs insåg den tidigare div. 4-spelaren hur rätt han hade kommit. Att vara
fotbollsdomare innebär utmaningarna hela tiden. Du vet aldrig vad som kommer
att hända eller ske.
Det var det som fick Sundbybergskillen att efter ett par års funderande att pröva
på domarrollen. Men bättre sent än aldrig.
Intresset för fotboll är stort. Sherzad började spela som sexåring i Sundbybergs
IK och har spelat i fyran och femman med bland annat Rissne IF och Boo FF. När
kompislaget Brotorps IF som Sherzad var med att grunda lades ner togs steget
till att gå en domarutbildning.
– Jag har alltid tyckt det verkar spännande att vara domare och alltid intresserat
mig för domarrollen, berättar Sherzad.
Det fanns lite farhågor innan beslutet, om att det skulle vara trist att döma, men
de tankarna kom på skam rätt snart.
– Shit vad alla matcher är utmanande! Det triggar verkligen mig, säger Sherzad
entusiastiskt.
Den första matchen var Norrtulls SK - Rissne IF i P15 på Stadshagens IP, sen
blev det ytterligare 46 matcher under premiärsäsongen. Några tuffa matcher i
sjuan som klarades i hamn stärkte självförtroendet. De erfarenheterna och
hjälpen av de observatörer som granskade Sherzad utvecklade honom mycket
under säsongen.
När det har gått så bra ångrar 30-åringen att han inte började döma tidigare.
Men samtidigt undrar han om han tio år tidigare skulle klarat den press som man
utsätts för som domare.
Mod, ödmjukhet och speluppfattning är tre egenskaper som gjort Sherzad till
årets nybörjardomare. Stämmer rätt bra med favoritspelaren Xavi, åtminstone
den sista egenskapen. Om domarkarriären bär ända till Camp Nou där
favoritlaget Barcelona spelar får tiden utvisa. Men mycket fotboll och många
utmaningar lär det bli även de närmsta åren.
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