27 oktober 2017

Flaggar för domarrollen
FREDAGSINTERVJUN (7). Assisterande domaren Erik Nilsson, 18, från Varberg
flaggar för domarrollen och stimuleras av satsningen och besöken på Hallands
idrottsplatser.
– Jag brinner för det här och två säsonger på linjen som seniordomare gör att man kommer in
i spelet mer och mer. För ju fler utmaningar och erfarenheter man får, desto mer lär man sig
och kan på så sätt utvecklas, säger domarynglingen.
40 matcher avverkades under 2017 – merparten i herrarnas division 4 och 5, men också en
match i division 3 samt flera i damernas Elitettan.
– Jag lade av spelandet i Varbergs BoIS i vintras och den här säsongen har jag enbart
fokuserat på dömandet. Det är en jättekul och sporrande uppgift och samtidigt fantastiskt att
komma ut och uppleva atmosfären på de halländska idrottsplatserna och få vara delaktig i
lokalfotbollens värld.
Årets främsta domarinsats skedde på Hebergs IP den 25 maj, i samband med division 4tillställningen HÅFF-Tölö (1-0):
– En höjdpunkt för mig. En sådan match där det klaffade från start. Jag tog en offside tidigt
och fick acceptansen från spelarna hela vägen. Spelarna köpte besluten och det var inga
tveksamheter. En kick när man är inne i det flytet.
"Nyttigt att vi domare bollar med varandra"
Erik Nilsson ingår i Varbergs Domarklubb och stöttas och vägleds av äldre kollegor och
domarkontrollanter.
– Alltid välkommet och nyttigt att vi domare bollar med varandra. "Varför agerade du så i den
situationen?", "Kunde du väntat med att dra flaggan i det läget?" – den typen av frågor, och
givetvis rent allmänt bra att ha folk som ger respons och vars intryck man kan delge och
ventilera.
Domarrollen är en utsatt position och incidenter av oroande karaktär har tyvärr förekommit i
Halland även under spelåret 2017.
– Personligen upplever jag att klimatet generellt sett är bra, men samtliga inblandade måste
jobba för en ännu positivare och bättre fotbollskultur. Vi är ju inte mer än människor. Man
gör fel ibland, såväl domare som spelare. Det gäller att försöka minimera misstagen och
samtidigt acceptera att domaren dömer. Engagemang och synpunkter välkomnas, men det
finns givetvis en gräns för allt.
Löpträning, gym och cykla mountainbike garanterar att den fysiska statusen inte försummas i
samband med nuvarande speluppehållet…
– Jag håller igång via fyra-fem pass i veckan. Drömmen i domarsatsningen är att någon gång
få kliva ut på Gamla Ullevi inför fullsatta läktare och döma allsvensk fotboll, deklarerar Erik
Nilsson.
5 snabba till Erik Nilsson…
1. Förebild som domare?
"Kuipers, från Holland."
2. Halländsk favoritidrottsplats?
"Påskbergsvallen."
3. Favoritlag?

"IFK Göteborg."
4. Ett speciellt fotbollsminne som etsat sig fast?
"Två raka finalförluster med Tofta GIF mot Varbergs BoIS i Elefantcupen i Värö när jag var
12-13 år."
5. Favoritmoment på planen?
"Som domare när man känner att man tar rätt beslut, matchen flyter på och alla 22 spelare är
nöjda."

Erik Nilsson, ung och ambitiös domare.
Thomas Johansson
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