Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén

Svensk JUDO behöver
flera aktiva tävlingsjudoka, flera tävlingar och flera domare!!!!
Under de första 10 åren av 2000-talet har många svenska Judoka vunnit internationella framgångar, främst i Europa, men också i andra världsdelar. Även de
svenska Judodomarna har etablerat sig internationellt. För att denna utveckling ska
kunna fortsätta behövs en bredare och mer omfattande tävlingsverksamhet i Sverige
och därtill många dugliga domare på alla nivåer.
Riksdomarkommittén (RDK) har under många år arbetat med att rekrytera flera
Judodomare och en särskild handlingsplan har upprättats för att förbättra
rekryteringen. För några år sedan tog RDK fram en särskild rekryteringsbroschyr.
Kursplanen för D-domarkursen, den inledande kurs som alla blivande domare måste
genomgå, har också reviderats i ett försök att locka flera deltagare till kurserna.
D-domarkurserna planeras och genomförs av de zonansvariga domarna och avsikten
är att det ska arrangeras minst två domarkurser i varje zon varje år. Många kurser har
arrangerats och lockat mellan 5 och 25 deltagare, men flera kurser har också fått
ställas in på grund av att för få, = mindre än 5, deltagare har anmälts.
Alla vi som är engagerade inom Svensk Judo har ett gemensamt ansvar för att få
fram, inte bara framstående tävlingsjudoka utan också, ledare, tränare, domare och
funktionärer inom våra klubbar. Lyckas vi inte med det så kommer vår Judoverksamhet att tyna bort.
RDK uppmanar nu därför alla klubbledare, distriktsförbundsfunktionärer, tränare,
aktiva Judoka och anhöriga att hjälpa till i vår gemensamma strävan att utbilda flera
domare och att se till att de fortsätter att döma på tävlingar runt om i landet.
Att vara Judodomare är ett bra sätt att fortsätta och vara verksam inom Judon, särskilt
för före detta tävlingsjudoka ger det en möjlighet att fortfarande känna spänningen på
judomattan. Att vara Judodomare innebär också att vara ett föredöme för våra
ungdomar och aktiva och som sådan kan man bidraga till Judons utveckling i
Sverige.
RDK välkomnar alla till kommande D-domarkurser. Håll uppsikt i SJF:s
Kalendarium på SJF:s hemsida och se till att så många som möjligt anmäler sig till
nästa Domarkurs.
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