
Möte med Johan Gomér
Handbolls-VM pågår för fullt och det passade därför bra att bjuda in elitdomaren Johan Gomér.
Måndagen den 23 januari 2023 gästade han oss och hade ett intressant samtal med Lasse
Holmström inför en publik om 50 personer på Sparbanken Arena. Vi är inte ensamma om att
vilja höra Johan uttala sig om handboll. Kvällen innan var han gäst i VM-studion på TV.

Johan förklarar hur det röda kortet används.    Foto Jan-Olof Ericsson

Johan dömer tillsammans med sin tvillingbror Martin. De har bl a dömt SM-finaler både för
herrar och damer samt final i VM för beachhandboll. De har även blivit utsedda till årets svenska
domarpar 2017 och 2022. Johan började döma handboll i tidig ålder då han även var aktiv
spelare. En bidragande anledning var att han tjänade 40 kr per match, vilket räckte till full tank
på mopeden. Domarrollen har förändrats mycket under åren sedan dess beroende på att spelet
har blivit mycket snabbare. Det gör att de fysiska kraven på domarna har ökat samt att man
måste fatta beslut fortare.



Michael Eng, Johan Gomér och Lasse Holmström visar  upp domarens kortlek.   Foto Jan-Olof
Ericsson

I handbolls-VM har man monitorer där man kan kontrollera om det var mål eller ej samt vilken
bestraffning som ska utdelas. Detta är något som Johan kan tänka sig att använda i svenska
matcher också, företrädesvis då det är slutspel. Om Johan fått bestämma skulle reglerna ändras
så att det blev en gradskillnad i bestraffningen av täckning med foten. Det borde inte heller vara
tillåtet att ta ut målvakten när laget har en man utvisad. Sedan finns det regler som inte behöver
ändras, men som spelarna borde ha bättre koll på. Det gäller t ex den mycket strängare
bedömningen under de sista 30 sekunderna i en match. Flera gånger under den pågående
VM-turneringen har spelare då gjort onödiga regelfel som resulterat i utvisning och straffar.

Ett klipp från samtalet kan ses via länken nedan.
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https://www.youtube.com/watch?v=dSyXIGBdRoM&t=117s

