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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Siktar på Allsvenskan
Troligtvis blir han Skepplanda BTK:s nästa export till elitfotbollen.
Karriären som spelare är emellertid över sedan några år tillbaka.
Istället siktar Per Rehnlund på att nå Allsvenskan som domare.

Vad fick dig att bli fot-
bollsdomare?
– Allt som inkluderar ledar-
skap fascinerar mig. Att 
döma en fotbollsmatch 
handlar om att få 22 spelare 
att dra åt samma håll. Det är 
intressant.

Vem är Sveriges bästa 
fotbollsdomare just nu?
– Jag säger Stefan Johan-
nesson. Han har en enorm 
pondus, men man ser sam-
tidigt att han har glimten i 
ögat.

Vem är den bästa spe-
laren som du har haft 
förmånen att döma?
– Det skulle väl vara Stig 
Persson (skratt). Jag har inte 
dömt så högt upp i divisio-
nerna att det finns något 
glasklart svar på den frågan, 

men jag kan säga att Patrik 
Elmander i Alingsås IF är 
den bästa spelaren som jag 
har dömt hittills i år.

Vilket är ditt favorit-
lag?
– Jag har två stycken, Liver-
pool och Blåvitt.

Vad är det roligaste 
kontra svåraste med 
att vara domare?
– Utmaningen ligger i att få 
matchledarskapet att fung-
era i den specifika match du 
ska blåsa och efter de för-
utsättningar som råder just 
då. Samtidigt som det är det 
roligaste är det också det 
svåraste i domaruppdraget. 
Givetvis är det också roligt 
att få komma till en massa 
nya arenor och träffa spelare 
som du aldrig tidigare dömt.

Vad gör du om fem år?
– Då har jag gått steg fem 
och dömer Allsvenskan.

Ditt roligaste fotbolls-
minne hittills i karriä-
ren?
– När jag som en av tolv 
domare fick vara med på 
Elitpojklägret i Halmstad 
2009. Det var stort!

Bär du på någon dröm?
– Det skulle vara att få döma 
ett allsvenskt Göteborgs-
derby mellan Blåvitt och 
ÖIS på Gamla Ullevi. Det 
vore häftigt!
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Namn: Per Rehnlund.
Ålder: 27 år.
Bor: Skepplanda.
Yrke: Fritidsledare på Albo-
skolan.
Stjärntecken: Skytt.


