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AMIR ZILIC 

 

 

FEM SNABBA 

1. Vem är din kollega och hur länge har ni dömt ihop? Svar: I andra änden av headsetet 
hör jag i vanliga fall en herre vid 
namn Daniel Larsson. Vi har dömt 
tillsammans sedan säsongen 16/17. 

2. Yo-yo eller cooper? Svar: Yo-yo. Cooper tycker jag är 
alldeles för långtråkigt. 

3. Sommar eller vinter? Svar: Tycker absolut inte om kyla. 
Så sommar är det givna svaret. 

4. Katt eller hund? Svar: Har själv tre katter och en 
hund. Tycker nog lite mer om 
hunden där hemma. 

5. Bästa spelaren du dömt? Svar: Emil Johansson, IBF Falun. 

 

LITE OM MIG 

27-årig, långsmal, dalmas, med rötter från Balkan, och nära till skratt. Sammanfattar mig rätt bra. 

Är utbildad socionom och jobbar för tillfället som enhetschef. Har tidigare dömt och spelat både 

fotboll och innebandy samtidigt men fick prioritera lite och därför fortsatte jag att endast döma 

innebandy och endast spela fotboll. 

Domarkarriären startade för att ha lite extra i plånboken, när jag var yngre, och samtidigt hålla 

på med idrott, vilket jag fortfarande tycker mycket om. Tyckte tidigt att döma innebandy är 



 

fantastiskt roligt. Daniel och jag gjorde bra insatser och fick chans att döma på högre nivåer 

och fler avgörande matcher, och efter att en pandemi gjorde att nästan alla serier blev 

nedstängda fick vi chansen att döma i Svenska Superligan Dam 2020. Till den gruppen har vi nu 

tillhört som ordinarie sedan säsongen 21/22, vilket även var det år som vi fick äran att vara 

reservpar till SM-finalen på damsidan, som dömdes av Ludwig och Robert. Nästa sikte är inställt 

på att ta sig till internationell nivå. 

 

FREDAGSTIPSET  

Det jag vill skicka med er är att ha roligt. Ha  

roligt tillsammans med era kollegor och vänner 

innanför och utanför sargen. Domarskapet 

kommer med en hel del utmaningar men 

också flera möjligheter. Som domare träffar vi 

på otroligt mycket trevliga människor, vänner 

och att få resa omkring i olika hallar och 

därifrån samla på dig minnen och 

erfarenheter. Så ta de chanser ni får om ni blir 

tillfrågade. Ni kommer ångra att ni inte gjorde det annars. 

Vidare vill jag skicka med er att ni ska tro på er själva och att ta hjälp och stöd av varandra. Jag 

har fantastiska domarkollegor kring mig som jag kan bolla med och få tips ifrån. Viktigt för mig 

har också varit hitta en bra balans mellan matcherna jag dömer och den tid jag har till annat, 

som familj, vänner och intressen utanför innebandyn. Det ger mig energi att kunna koppla av 

och återhämta mig mellan resor och de matcher jag dömer. 

Hoppas vi ses i någon hall där ute i framtiden! Stort lycka till. 


