
Kulturprisen 2018 

Kulturprisen skal tene som honnør for særleg innsats  og til 

vidare inspirasjon - til beste for kulturlivet i kommunen. 

Kulturprisen skal tildelast ein person/personar eller lag som har 

lagt ned ein stor innsats for lagsarbeid, miljøskaping, 

introduksjonsarbeid, vidareføring av kulturelle tradisjonar og 

kulturelle uttrykksformer, lokalhistoriearbeid, kunstnarleg 

verksemd eller arbeid for barn og unge. Det er eit krav å fylle 

nokre av desse punkta, du fyller fleire av dei. 

Det er meg ei stor ære på vegne av Sogndal kommune å gje 

deg kulturprisen for 2018. Det er ei påskjøning og aksept for 

det arbeidet du har lagt ned og legg ned, og gjer deg til ein 

kulturberar innanfor ditt område i bygda. Og eg veit at du enno 

har mykje å gje til dei som kjem etter deg. 

Gratulerer med Sogndal kommune sin kulturpris for 2018. 

Karrieren din som tippeligadommar starta i 1995 i kampen 

mellom Vålerenga og Start, og sidan det har du vore fast i 

eliteserien. Dømde cupfinalen i 2002 mellom Vålerenga og Odd. 

Det er noko av det gjevaste ein kan oppnå i Norge som 

dommar. Din internasjonale debut var i 2001. 

Du har vore og er eit stort førebilete for svært mange unge 

dommarar i meir enn 20 år. Du er flink til å fylgje opp dei som 

skal overta etter deg. Du dømmer like mykje lokalt som 

internasjonalt, det står det respekt av. Du veit kest du kjem 

frao. 

Du er den dommaren i Norge med flest kampar i eliteserien 

(meir enn 360 kampar i tippeligaen og 120 internasjonale 

kampar), ingen over og ingen ved sida. Men likevel stiller du 

opp lokalt, om det ikkje var nok med kjeften ein får i nasjonale 

og internasjonale kampar. 

 

 

 



 

Eg ynskjer å vise til eit sitat frå lokalavisa 30. april 2016 sitat 

frå styreleiar Robert Endestad i Sogn og Fjordane fotballkrets: 

«Tommy er ein kjemperessurs for heile dommarmiljøet, både i 

kretsen og nasjonalt. Han har vore utruleg medviten på dette 

med kosthald, trening og kvile. Han er rett og slett ein god 

idrettsutøvar på alle plan. I tillegg har eg enorm respekt for at 

han har halde fram med å dømme kampar i lokalfotballen. Det 

set eg og mange andre stor pris på:» sitat slutt. 

Du har vore ein verdifull vegvisar for utviklinga av 

dommargjerninga både nasjonalt men like fullt lokalt, du har 

alltid stilt opp for lokalfotballen. På Kaupanger har du gitt ditt 

bidrag som trenar i aldersbestemte klassar. Du er svært 

konsentrert i gjerninga di, 100% fokus enten det er på 

Stamford bridge eller Kaupanger stadion, eit godt førebilete. Ja 

du er Tommy med føtene godt planta på jorda. 

Du har lagt ned eit stort arbeid som dommar for å bli best 

muleg. Du er eit førebilete for oss lokalt sidan du m.a. stiller 

opp for dei unge håpefulle. Du dømmer kampar i fylket, er 

dommarkontakt i Kaupanger idrettslag. Og du stiller opp for å 

rettleie unge fotballdommarar. 

I tillegg var du i si tid ein habil keeper på Kaupanger med eit 

stødig og heftig temperament. Eg meiner å minnest at me ikkje 

alltid var heilt samde når me møttest til kamp, eller rettare sagt 

under kampen. Trur me slapp unna kort begge to, men eg er 

litt usikker på om det hadde skjedd om du hadde dømt. 

Mine kjelder, nasjonale understrekar at du er svært anerkjent 

som dommar. Du er ikkje ein person som stikk deg ut. Du har 

levert og alltid vore i toppen over lang tid. Du har i hektiske 

kampar halde på eit godt forhold til spelarane. Du er tydeleg i 

språket på bana og står i det. Du klarer å bruke ditt 

temperament positivt i kampane. Du er ein perfeksjonist. 

 

 



Det er kjekt å få tilbakemelding på det ein gjer. Du er trygg på 

deg sjølv. Du har sagt desse kloke orda: «det er i unnabakke 

det går oppover». Tommy vore skåna for lite kjekke episodar, 

sjølv om det kan koke litt av og til. Ein kamp krev lang 

førebuing, og reisene er lange når ein bur langt inne i ein fjord. 

Tommy er ein open og ærleg person, dedikert. 

 

Det at Sogndal kommune og Kaupanger idrettslag har ein 

toppdommar betyr noko. Du er ein god omdømeberar for 

kommunen. Fotballmiljøet og bygda skal vere stolte over 

toppdommaren Tommy og dine bidrag i dommarmiljøet. Du er 

ein verdig kulturprisvinnar for Sogndal kommune. Tommy 

Skjerven, gratulerer med dagen og gratulerer med Sogndal 

kommune sin kulturpris for 2018.  

Jarle 11.12.18 


