Tom Ghorbani – årets distriktsdomare herr 2016
Från början var det svårt att få till en intervju med Tom Ghorbani. När vi når
årets distriktsdomare via Skype befinner han sig i en helt annan del av världen.
Att Thailand har ett rikt utbud av natursköna tropiska öar känner de flesta till.
Men grannlandet Kambodjas skärgård är mer okänd. Vackrast av alla är Koh
Rong. Fyra mil stränder täcks av sand vit som nysnö.
Så beskriver resetidskriften Vagabonden platsen där Tom befinner sig när vi når
honom för ett samtal.
Att resa runt i världen är ett av Toms sätt att skaffa sig erfarenhet i livet och
som sedan är en av beståndsdelarna i hans domarskap. Beroende på lag, spelare
och personligheter klarar Tom att anpassa sig, en styrka som säkert kommer
efter besök i olika kulturer och miljöer. Två andra egenskaper på pluskontot är
löpstyrka och matchledning.
Men det finns också mycket att förbättra säger denna ödmjuka rättskipare. Det
är så många parametrar som ska stämma kroppsspråk, signaler, uppträdande
med mera. Det finns alltid detaljer som går att utveckla.
Utvecklingen för Skärholmsgrabben har gått i raketfart. 2013 utsågs Tom till
årets nybörjardomare och sen har avancemanget i seriesystemet rullat på. När
säsongen 2016 inleddes var det div. 4 som gällde. Efter sommarens
Regionsdomarkurs med Morgan Norman som instruktör blev det provmatcher i
först div. 3 och även div. 2. Matcherna gick alldeles utmärkt, så nu kan Tom
sätta regionsdomare på visitkortet, vilket han är extremt tacksam för.
Det här är en kille med fötterna på jorden. Mål för framtiden finns uppsatta, men
de är inte de viktigaste. Utan det är mer som i Karin Boyes dikt ”I rörelse”: Nog
finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd.
En följeslagare på resan har varit Hamza Harrami. Sedan barnsben har
kompisarna följts åt i grundskolan, universitet, resor och det var Hamza som fick
Tom att börja döma. Nu ska kamraterna gå regionsdomarkursen för div. 2-3
domare tillsammans den 24-25 mars. Om nu årets distriktsdomare kan lämna de

vita sandstränderna för att komma hem till ett något bistrare klimat med riktig
nysnö.
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