
Historisk Domarakademi genomfördes i helgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under årets ”västgötavecka” så anordnade Västergötland för första gången i historien en 
egen ”Domarakademi”. 9 stycken domare tillsammans med instruktörerna Robin Larsson 
och Johan Wedin startade på fredagsmorgonen upp med att Robin berättade om vad som 
kommer att hända under helgen. Varför en domarakademi behövs och vad vi instruktörer 
förväntade oss under helgen. Johan fortsatte sedan med en föreläsning om hans 
domarkarriär, från första säsongen till där han är nu. 
 
Helgen fortsatte sedan för domarna med mycket träning, så som crossfit, orientering, 
intervaller, skridskoteknik och simning. Teoretiska träningen fokuserade mestadels på 
regelboken där vi fördjupade oss i dels dem nya reglerna men också tolkningar och 
bedömningar i olika straffsatser.  
 
Under helgen samarbetades det väldigt tätt med TV puckens distriktslag både på kill och 
tjejsidan. Daniel Henrysson och Bjarne Hurtig var och besökte domarna för att prata 
”tränarens perspektiv” för domarna både när det gäller kommunikation och spelförståelse. 
Robin Larsson och Johan Wedin som instruerade domarna var och gästade tjejerna och 
killarnas Tv-puckslag och presenterade och beskrev dem nya reglerna och tolkningarna i 
regelboken. 
 
Under söndagen så fick alla domare en sittning med instruktörerna och en individuell 
planering för säsongen 22/23 gjordes. Efter teorin vid lunchtid då genomgång av ”playbook” 
genomfördes så avslutades helgen med att killarna och tjejerna spelade internmatch och 
domarna som dömde fick feedback på sina insatser.  
 
Jag är mycket glad över att Västergötland valde att satsa på denna domarakademi. Med lite 
distans till helgen så kan jag konstatera att vi lyckades presentera ett bra upplägg som skiljer 
sig ifrån en vanlig domarutbildning vilket också var målbilden. Ett stort tack till alla deltagare 
på västgötaveckan för den gemenskap man fick uppleva under lägret. 
 
Detta var däremot bara en av delarna ur årets domarakademi. Under säsongen kommer 
domarna även få delta i seminarium och sedan i januari så ska domarna döma DM för U15. 
Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med alla deltagare i akademin och önskar alla lycka 
till under säsongen. 
 



Alla domare som deltog på domarakademins läger ska ha en stor eloge för sitt 
genomförande. 
 
Vi hoppas också att detta kommer vara en fortlöpande verksamhet under Västergötlands 
västgötavecka i framtiden. 
 
Hälsningar Robin Larsson, ordförande i Domarutskottet. 
 
 
 
 
 


