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TID TIL ET SMIL.  Latterem sitter 
løst - også hos dommerne. Dag Vidar 

Hafsas sammen med  Helge Mykle-
bust  (t.v) og Svein Inge Viken. 

Tekst: Sara Laug Årnes
Foto: Marius Tvinnerheim

Et ærefullt oppdrag, karakteri-
serer han - det største en kan 
oppleve som fotballdommer i 
Norge. Selv var han ikke den 

snilleste fotballspilleren på banen..
Byavisa møter Hafsås i Ranheimshallen 

før han skal trene med noen av sine dom-
merkollegaer - under kyndig veiledning av  
friidretsstrener Frank Brissach. 

I hallen kryr det av treningsglade men-
nesker. Det er en sporty antrukket og tri-
velig mann som møter oss inne i hallen. 
Vi setter oss ned for en prat før treningen. 
Under intervjuet kommer folk stadig bort 
for å gratulere, det er tydelig at dette er en 
mann som kjenner mange i miljøet. 

41- åringen som opprinnelig er fra 
Flatåsen, men som representerer Kolstad 
Fotball har selv vært en 
aktiv spiller i 2.divisjon. 
Han har blant annet spilt 
for Kolstad og Ranheim. 
Hafsås begynte å satse 
som dommer i 2001 og i 
2009 debuterte han i Tip-
peligaen. Han har også 
dømt � ere europacupkamper for UEFA 
og vært med som måldommer ved � ere 
kamper i mesterligaen og europaligaen.

Fin oppvekst på Flatåsen
Hafsås hadde en helt normal og � n opp-
vekst på Flatåsen, med foreldre og en 
bror. Han vil ikke si at han kommer fra en 
idrettsfamilie, men hadde foreldre som 
stod på og pushet han.  Interessen for fot-
ball har alltid vært til stede. 

– Jeg ble interessert i fotball som liten 
gutt, og ble en del av et utrolig godt fotball-
miljø på Flatåsen idrettslag og på skolen. 
Jeg har vært aktiv hele barndommen og 
har vært innom både ballidretter, ishoc-
key, svømming og alpint, sier Hafsås. 

– Hva synes du om å få dømme cup� na-
len?

– Det er det største en kan oppleve som 
fotballdommer i Norge, så det er selvfølge-
lig en stor ære. Det blir en glede å dømme 
kampen og det er noe jeg virkelig ser fram 
til å gjøre.

Hafsås tror det vil bli en svært spen-
nende kamp. Begge lagene er gode og det 
vil bli tett og jevnt. Det å dømme cup� na-
len har vært en drøm siden han begynte 
å dømme i 2001, men det 
har også krevd en del for å 
komme dit. Han har drevet 
mye med målsettende arbeid.

Forbereder seg på 
ulike situasjoner
– Målet var først å komme 
seg til Tippeligaen, som jeg 
gjorde i 2009. Videre var 
cup� nalen et mål. Jeg driver også med en 
god del mentale og fysiske forberedelser. 
Jeg trener circa � re, fem ganger i uka pluss 
kamper. Den mentale delen går ut på å for-
berede meg på ulike situasjoner jeg kan 
møte på under kampene. Vi visualiserer 
mye, hva man gjorde feil, hva man kunne 

gjort bedre og om det 
var åpenbare scorings-
muligheter osv. Vi ser 
også på filmklipp og 
analyserer om vi gjorde 
ting riktig,  forteller 
Hafsås.

Dommerne er et team
Som linjedommere i årets cup� nale har 
Hafsås  med seg Jan Erik Engan fra Ber-
gen, Kai Lafjell fra Oslo og fjerdedommer 
Trond Ivar Døvle fra Aurskog. Dommerne 
er også et team på banen. 

– Vi føler oss aldri alene ute på banen. 
Jeg kan ikke være fornøyd med en kamp 
hvis assistenten min misser en o� side for 
eksempel. Det gjelder å være forberedt. Vi 
er det tredje laget der ute, sier Hafsås. 

Hafsås innrømmer at han ofrer en del 
for å være dommer på et såpass høyt nivå. 
Han er stort sett booket nesten hver helg. 
Som far til tre og med en samboer mener 
han det er viktig å ha en avklart rolle med 
familien fra starten av og en god dialog. 

– Det blir en livsstil man velger og jeg 
trives med den. Man må være dedikert, 
hvis ikke kan man ikke holde på med 
dette. Men i perioder kan det være tøft å 
være borte fra familien, men det hadde 
vært mye tø� ere om jeg ikke hadde hatt 
støtten deres, forteller Hafsås.

Jobber i sportsbutikk
– Jeg jobber i en sportsbutikk også, Nor-
Contact i midtbyen. Gjennom Norges 
Fotballforbund kan vi ta oss 20 prosent fri, 

for å trene og forberede oss til 
kampene, sier Hafsås. 

Selve opplevelsen og kam-
pen blir nok det beste synes 
Hafsås. Stemningen kom-
mer til å være spesiell. Han 
innrømmer at det kommer til 
å være noen nerver til stede 
under kampen, men at det 
bare er sunt. 

– Hvis man ikke har nerver før en sånn 
kamp, er det noe galt. De � este får bare en 
sjanse til å dømme en cup� nale, da gjelder 
det å gjøre sitt aller beste. Jeg gleder meg, 
sier Hafsås.

Ikke den snilleste fotballspilleren
Hafsås tok dommerkurs av en tilfeldighet 
i ung alder fordi  trenerne hans mente han 
burde ta det. Da han var 29 år bestemte 
han seg for å satse for fullt som dommer. 
Han syntes det er gøy å fortsatt være en del 
av fotballmiljøet. 

– Jeg var ikke den snilleste fotballspil-
leren selv, og kunne godt hisse meg litt opp 
og være litt tø�  i kjeften på fotballbanen. 
Det er tydeligvis en greie blant oss dom-
mere. Jeg har møtt på � ere dommere som 
selv var litt for «tø� e»spillere og som har 
hatt godt av å ta dommerkurs, sier Hafsås. 

Han lot dømmingen ligge en 
stund, da han enda var aktiv 
som fotballspiller. Etter han 
var ferdig som spiller, prøvde 
han seg som trener en stund, 
men synes ikke det var like 
gøy. 

– Da ble det sånn at jeg 
prøvde meg som dommer 
igjen, og fant ut at det ga meg mye mer, 
forklarer han.

Rettferdighetssans
Hafsås mener den viktigste egenskapen 
en dommer må ha er å ha mot til å ta av-
gjørelser, det er noe man må ha i bunn. 
Spilleforståelse, rettferdighetssans og god 
fysikk er også utrolig viktige egenskaper. 

– Det at spillere kan være sinte og kjefte 

på oss er noe man lærer seg å takle under-
veis. Det meste av kjeftbruken får vi ikke 
med oss, men vi lar det som regel ligge. 
Jeg tar det ikke innover meg og det har 
egentlig aldri skremt meg noe særlig. Går 
det over grensen slås det selvfølgelig ned 
på. Som dommer skjønner man mer hvis 
spillerne sier ting på en ordentlig måte, 
forteller Hafsås.

Lukta av grillmat og
vafl er  =  fotballbane
Når han blir spurt om hvilken lukt han 
sossierer med en forballbane,  husker 
Hafsås en spesiell grill-lukt rundt banen 
fra da han dømte kamper i Øst- Europa, 
fra folk som grillet mat før og under kam-
pen. Ellers er lukten av va� el som steikes 
i kiosker, tigerbalsam og varmekremer 
lukter som han forbinder med fotballba-
nen. Hafsås kan fortelle at han ikke har så 
mange dårlige minner fra fotballbanen, 
men at det var surt da han rykket ned fra 
2.divisjon med Kolstad i 1999. 

– Det var utrolig kjedelig. Som dommer 
har jeg ingen spesi� kke dårlige minner, 
men jeg har dømt kamper, hvor jeg føler 
jeg har dømt dårlig. Da er det viktig at man 
ser framover og ikke henger seg for mye 
opp i det, sier Hafsås. 

Familietid
Når cup� nalen er over ser Hafsås frem til 
å bruke tiden på å koble av med familien 

og � nne roen, samt å fokusere 
på den daglige jobben i Nor-
Contact. 

– Vi dommere samles også 
til evaluering av sesongen. 
Men jeg gleder meg til å ta opp 
vennskapsforhold og møte 
kjente. Det er en liten stund 
siden nå, forteller Hafsås. 

– Gleder du deg til jul? 
– Jeg gleder meg utrolig mye til jul. Det er 
en fantastisk tid. Da samles  hele familien 
og spiser mye god mat. Jeg gleder meg 
veldig til å gå rundt juletreet og synge 
julesanger, det er en tradisjon vi har, sier 
en fornøyd Dag Vidar Hafsås. 

PORTRETTET: Søndag 23. november 
spilles den 109. cupfi nalen. 
Den  går mellom Molde og Odd. 
Midt i kampens hete står 
trondhjemmeren og trebarnsfaren 
Dag Vidar Hafsås.

Inn med dommern

 ” Vi føler 
oss aldri 
alene ute 
på banen

 ” I perio-
der kan det 
være tøft å 
være borte 
fra familien

 ” Det meste av 
kjeftbruken får 
vi ikke med oss
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BILDETEKST. Dag Vidar og hans 
dommerkollegaer Svein Inge Viken 

(t.v) og Helge Myklebust i gang med 
fysisk trening i Ranheimshallen.

4 kjappe:
1. Favorittmat: 

Fredagstacoen
2. Hvilken musikk 

hører du på: 
Jeg er en alteter når det 
kommer til musikk. Det går 
i alt fra hip hop til klassisk. 

3. Favorittlag: 
Ingen (hehe)

4. Favorittsted: 
Rhodos med familien


