
 Thomas ”Kuben” Andersson    
Född:  1962-11-17 i Gävle   Moderklubb: Gävle GIK                                 
Kubbfattning: Vänster                Position: Back                                               
 Ishockeydomare Elitserien/SHL   

Från Godis Stjärnserie till OS i Turin!                                 
Stjärnserien i Fotboll/ Ishockey där både pojkar och flickor får 
anmäla lag för seriespel och naturligtvis var Thomas med från 
början i sin ungdom. Fotbollen spelades på Sätravallen i 
närheten av där Thomas bodde, som barn i Stigslund.                        
Ishockeyn bedrevs i stan på Norr där GGIK hade klubblokalen 
och Nynäsgården. Hur man släpade sin trunk på buss, snöpulka 
eller cykel är i dag en gåta. Förresten vad kom smeknamnet ”Kuben” ifrån? Fråga Leif 

”Råttan” Grylin, menar Thomas. Det kanske hade sina orsaker till det, när Thomas var ung, vem vet.  

Något var det, som gjorde att ”Kuben” och ungdomarna trivdes på Nynäsgården. 
Det var inte bara spel på isen utan en stor del av fritiden tillbringade man på 
Nynäsgården. Tror noga början till ”Godisandan” skapades på Nynäsgården.  
Ledare ”Råttan” har vi nämnt tidigare, var ledaren, som skapade kulturen kring 
”Kuben” och hans kompisar i åldrar födda runt 60-talet. Team 62-63-64 träffas 
fortfarande vart tredje år och senast 2014 träffades man för 12:e gången.                     
Ishockeyn var sporten ”Kuben”. Började så döma ishockeyn i Stjärnserien döma 
tillsammans med ”X:et”, ”Görte” (Göran Sjöblom) som 13-åringar. ”Görte” har nu 
tyvärr lämnat oss från jordelivet.                                                                                  
”Kuben” spelade själv också i GGIKs pojklag 
och B-juniorer. Spelade i huvudsaken back 

men provat på att stå mål under pojktiden. ”Kuben” var lite ”busig” i sitt 
spelsätt. Och visst ligger de något i att de största busarna blir de bästa 
domarna. Finns flera exempel på det. ”Buse” är väl lite att ta i. Genom att 
”Kuben” gått domarkursen och då blev det lite snack med domarna. Många 

gånger kunde ”Kuben” regelboken bättre än 
domarna själva.  Domarkarriären började nu ta 
form. Ändå har ”Kuben” tillsammans med då 
tränarlöftet Niklas Wikegård tränat S/G Hockey 
83s A-juniorer 1985-86 och blev med dom Distriktsmästare. 

”Kuben” blev anställd proffsdomare under säsongen 2006-2007 och har så fortsatt 
tills domarpensionen tagit sin ända. Efter drygt 1100 matcher inom Svensk Hockey 
på elitnivå och en gedigen erfarenhet från flertalet matcher på internationell nivå, är 
det inte mycket, som ”Kuben” inte vet om domarskap.                                                         

På ”Kubens” meritlista finner vi SICO.S guldpipa åren 2004, 2005, 2006 och 2007. Varit domare på J-VM,           
A-VM och en av två huvuddomare i OS-Turin samt en massa internationella matcher.                                     
Idag aktuellt att det var 10 år sen Frölunda vann SM och det var just den SM-finalen 2005, som ”Kuben” 
dömde.  

Så gjorde ”Kuben” sista matchen den 27 mars 2015 bara 53 år gammal och 26 år lång domarkarriär bakom 
sig. I dagsläget svarar ”Kuben” som expert på domarfrågor i tv-kanalen C-more och åsikter lär inte saknas. 
Red. önskar lycka till med nya uppdraget, men vi saknar domare nummer 10 på ryggen.          20160424  C/L 

 


