
 

FREDAGSTIPSET #1 
LUDWIG BROADHALL 

  

FEM SNABBA 

1. Vem är din kollega och hur länge har ni dömt ihop? Svar: Min vapendragare är Robert 
Nordin. Vi har dömt tillsammans 
sedan säsongen 10/11. 

2. Tacofredag eller mellolördag? Svar: Bägge har sin charm men 
föredrar ändå en tacofredag. 

3. Innebandybollen bör vara… Svar: Vit! 

4. Bästa arenan i SSL? Svar: ICA Maxi arena, Visby. 

5. Bästa spelaren du dömt? Svar: Denna är klurig men jag 
vidhåller att Anna Wijk är den 
bästa. Den landslagskarriären och 
spelsinnet skojar man inte bort! 

 

LITE OM MIG 

En käck och pratglad 30-årig norrlänning med ett leende nära till hands vilket 

bryter av den bild som många kanske har om norrlänningar. För tillfället 

studerar jag till mellanstadielärare på Umeå Universitet. Ända sedan tiden som 

knattespelare har jag alltid känt att domarskapet är något jag skulle vilja pröva 

på någon gång efter ett antal diskussioner med domare som jag inte visste 

skulle bli mina förebilder! Jag gick min första domarutbildning som 14-åring 2006 

och fattade tycke direkt för dömningen. Säsongen 09/10 gavs jag chansen att 

döma i Västerbottens högsta distiksserier och säsongen 12/13 fick jag och min 

kollega Robert debutera i Svenska Superligan Dam. Ett återbud tight inpå 

matchstart gjorde att vi fick hålla i pipan mellan IBK Dalen – Linköping vilket 



 

såklart var nervöst som distriktsdomare men vilken upplevelse! Wow! Hit vill vi sträva! Sedan 

säsongen 16/17 har jag och Robert tillhört domargruppen i SSL Dam vilket har givit oss vänner för 

livet, upplevelsen att döma en SM-final i Aviici Arena och erfara matcher på den internationella 

arenan. Jag är evigt tacksam för det som domarskapet gett mig såväl innanför som utanför 

sargen!  

FREDAGSTIPSET 

• En sak som jag vill skicka med är att ni inte får glömma bort att ha roligt när ni dömer 

innebandy. Alla matcher erbjuder en chans till utveckling där olika pusselbitar i ert 

domarskap behöver spelas ut i olika utsträckning beroende på vad er match behöver. 

• Ta hjälp av och dela med er av varandra. 

Både genom er närmaste kollega och av 

andra i er domargrupp. Försök att se så 

mycket innebandy som ni har möjlighet till 

och titta hur andra domare löser 

situationer som uppstår. Tillsammans med 

kollegorna kan vi utvecklas till att bli bättre 

domare! 


