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”Jag får skäll vilket jobb jag än är på”
Wilmer Edqvist från Grums är ishockeydomare och ansvarig för ambulanssjukvården
inom Region Värmland. Två jobb som var och ett på sitt sätt kan ge utskällningar.
Antingen kommer inte ambulansen fort nog eller också är det en missad utvisning eller
något annat i hockeyrinken. Han besökte Idrottsveteranerna 15 november.

Trots risken för utskällningar är inte domarskapet något han tänker avsluta ännu trots att han blir 50
nästa år.
-Det finns ingen åldersgräns. Klarar du bara fystestet är det bara att fortsätta. Men det kräver träning.
Själv brukar jag försöka träna fyra-fem pass i veckan förutom matcherna då. Innan säsong blir det nog
tio-tolv pass i veckan. Det är inte bara att vänta in att det spolas is igen.
Då ska ni sätta det i sammanhanget att han inte är hockeydomare på heltid utan har ett civilt jobb vid
sidan av.
Hade dubbla jobb
-Jag är IVA-sjuksköterska i botten och nu ansvarig för ambulanssjukvården i Värmland. En period var
jag chef för akuten också och hade två jobb plus dömandet, men det går bara under en begränsad period. Jag jobbar med så kallad förtroendearbetstid, alltså att jag jobbar när det behövs. Att vara domare på heltid skulle inte passa mig. Jag behöver ett jobb att gå till.
-Man kan ju undra vad det är som gör att man orkar hålla på. Personligen tycker jag att det vitaliserar
en. Jag dömer med många, framförallt linjemän, som är bortåt 30 år yngre. Jag tycker inte det skilje så
mycket i energi.
15 år i högsta serien
När det gäller hockeyfakta har han gjort 15 år i högsta Serien, nu SHL - varav de fem första åren som
linjeman - nio år i Hockeyallsvenskan, fem år i ettan, två år som ungdomsdomare och ett år som aspirantdomare. Han har dömt SM-slutspel i 13 år, en SM-final 2010. Dessförinnan spelade han hockey
själv i Grums IK, back i 68/69-laget.
-Jag var inte den justaste spelare, och jag hade ingen teknik och var aldrig aktuell för TV-pucken. Jag
levde på min vilja. Vi har förresten haft återsamling med laget och det visade sig att jag var den enda
som nådde SHL.
Debut i Elitserien 1992
Sin fösta Elitseriematch gjorde han som sjukvikare 1992 när Färjestad mötte Modo, där en gallerförsedd ”Foppa” Forsberg spelade.
-Jag minns att Thomas Rundqvist retade gallfeber på ”Foppa”.
Han har dömt otaliga Värmlands-derbyn, inte minst de stenhårda dusterna mellan IFK Munkfors och
IK Viking. Även derbyn på andra håll har han hållit i, bland annat AIK-Djurgården.

-Då var det rigorös säkerhet. Vi hämtades upp av bepansrad bil i Västberga för skjuts till Hovet.
Han dömde också - tillsammans med Tobias Björk - den beramade kvalmatchen till SHL där Leksand
under ”Perra” Jonsson vände 0-3 mot Modo med en avgörande övertidsseger i Örnsköldsvik.
-Då fanns ”Foppa” i korridorerna och han var inte på gott humör. Vi hörde hur han skrek ”nu får ni
skärpa er” utanför domarrummet. Då reglade vi dörren.
Sin kanske mest uppmärksammade insats i Nobelhallen gjorde han i matchen mellan BIK och Örebro
på Luciadagen 2009 när han och Peter Karlsson räddade livet på Niklas Lihagen, då i Örebro.
-Där och då var jag ambulanssjuksköterskan Edqvist när Lihagen fick hjärtstopp. Efter det fick jag
Sportspegelnpriset och utsågs till Rinkens Riddare. Glädjande att få de utmärkelserna.
Alla kunde inte hantera det
-Jag kunde nog hantera det som skedde bättre än andra på grund av min bakgrund. Andra kunde inte
det och det var nog ett klokt beslut att bryta matchen. Mina linjemän hade inte grejat det och framförallt inte Örebro-spelarna som var likbleka.
-Jag såg förresten en match mellan Grums och Lindlöven för en tid sedan och där var Lihagen med i
Lindlöven.
Wolmer Edqvist har dömt några få landskamper i sin karriär, men inga turneringar.
-Jag har aldrig saknat turneringar, det är ett högt pris att betala. Lång tid att vara borta från familjen.
Min kollega Mikael Sjökvist har tagits ut att döma junior-VM. 23 december måste han åka till Vancouver och kommer hem efter trettonhelgen. Jag vet att han var tveksam när han också har en nyfödd
dotter där hemma. Ta dessutom VM, tre veckor i maj, semesterveckor.
Dagens hockey skiljer sig mycket från den som spelades när Edqvist började döma.
Det går fort idag
-Det går så fort idag. Kanske är det därför det blir så många hjärnskakningar. Det är möjligt att man
kanske skulle tillåta mer screening och kanske fler hakningar för att bromsa farten. Mer ömsesidig respekt är väl också en lösning kanske.
-Apropå fart tror jag att det idag går fortare i allsvenskan än i SHL, men ändå är det skitkul att döma
allsvensk hockey även om du är på efterkälken oftast. Det måste bli tvådomarsystem även där. Det är
mycket lättare att döma om du får spelet mot dig istället för att se det bakifrån.
Framtidens domare då? De två Bik-spelarna som försöker sig på en karriär i randig; Daniel Wessner
och ”Daggen” Eriksson.
- Jag har sagt till ”Daggen” att han skulle sluta spela och bara döma. Han skulle vara i SHL inom ett
par år. Dessutom är det roligt att se Wessner utan klubba.
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