Farouk Nehdi – årets förbundsdomare 2016
Farouk Nehdi är döpt efter Egyptens sista kung, Farouk I, och är Stockholms nya
elitdomare som kan tacka sin mamma för sin domarkarriär.
Mamma Noura hade sett att det var ungdomar som dömde sonens matcher och
tyckte att det var dags för Farouk att tjäna lite egna fickpengar.
Efter kontakt med distriktets kansli var sonen anmäld till en 7-mannakurs. Ett
bra initiativ av mamma tycker Farouk som aldrig har känt att det varit tråkigt
eller funderat på att sluta döma fotboll.
Det är inte bara flöjtandet i visselpipan som har varit Farouks sysselsättning på
fotbollsplanen. Eget spelande och rollen som tränare under sex år har gjort att
denna yngling har förståelse för alla inblandade i en match.
Åren på fotbollsplanen har lärt 27-åringen att känna beteenden för olika
individer, men framförallt genom sin utbildning i psykoterapi och jobbet som
arbetsterapeut har lärt Farouk att läsa av människor, vilket kommer till stor
nytta ute på fotbollsplanen.
– Det gäller att ha ett lugnt och tryggt bemötande när en spelare har ett
okontrollerat beteende, svarar Farouk pedagogiskt.
Sunda ord kanske kan ta Huddingekillen högt i domarstegen. Det kortsiktiga
målet är att etablera sig som elitdomare. Men drömmen är givetvis att få kliva in
på de stora arenorna ute i Europa.
Vägen dit går bland annat genom hård träning. Antal pass varierar med tanke på
vilken period det är under säsongen. Nu i januari är det 4-5 träningar i veckan
med kompisar som tävlar på elitnivå i olika kampsporter.
– Det ska inte vara någon skillnad på spelarna och domarna fysiskt sett på
elitnivå, tycker Farouk.
På den fronten är det inte några tveksamheter för denna vältränade domare. Vi
hoppas att årets förbundsdomare blir den förste Farouk på domartronen. Med

mamma Nouras framsynthet lär ödet vara predestinerat, betydelsen för namnet
Farouk är bland annat, den som kan skilja mellan rätt och fel samt domare!
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