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RDK:s Verksamhetsplan 2015 - 2020
INTERNATIONELLT


Att svenska IJF-domare når så högt på EJU:s domarranking att de blir uttagna till alla EM-tävlingar
varje år.
Under flera år har Sverige haft en domare med klassificeringen ”A” och några domare med klassificeringen
”B” och ”C”. Från den 1 januari 2015 har EJU infört ett nytt rankingsystem där det krävs att domaren är ”topp40” för att få döma på EM-tävlingar och ”topp-150” för att få döma på European Open.
Målet är att varje aktiv IJF-domare ska bli uttagen av RDK vid minst tre rankingtävlingar per år så att de har
chansen att nå ”topp-40”.



Att förbereda minst en svensk domare för Junior-VM, Senior-VM och OS.
De domare i Europa som når högt på rankinglistan, plats 40 eller högre, har chansen att bli uttagna till SeniorEM och även kvalificera sig för Junior-VM, Senior-VM och OS.
Det är RDK:s ambition att ekonomiskt stötta den eller de domare som ligger i Europas toppskikt så att de kan
förbereda sig för de stora internationella uppgifterna. Det långsiktiga målet är att det ska finnas en svensk
domare på judomattan vid OS i Judons hemland i Tokyo 2020!



Att förbereda en ny IJF-A-domare.
Sverige behöver inom en tioårsperiod en ny IJF-A-domare och för att lyckas med det måste RDK förbereda
den domare som har störst möjlighet att bli uttagen av EJU till att få testa till IJF-A-licens och därefter också
klara testet.



Att förbereda två nya IJF-B-domare under åren 2016 – 2020.
Under åren 2011, 2013 och 2014 godkändes tre nya IJF-B-domare med bravur. I förhållande till andra
judoländer har Sverige ett stort antal IJF-domare, men RDK:s ambition är att förberedda två nya kandidater,
förhoppningsvis den första kvinnan någonsin i Sverige, under den kommande verksamhetsperioden, bl.a.
genom att ge ekonomiska bidrag till dem för att döma i internationella tävlingar.

NATIONELLT


Att vidareutveckla RDK:s utbildningsverksamhet och aktuellt utbildningsmaterial.
- Genom de zonansvariga domarnas löpande kursverksamhet kan utbildningsmaterialet hela tiden förbättras
och uppdateras. Nytt material ska spridas bland zonerna.
- RDK förfogar för närvarande över sex kompletta utrustningar av det s.k. CARE-systemet (videobevakning/inspelning) och har genom RDK:s videoexpert möjligheten att framställa utbildningsmaterial som kan
behandlas vid den årliga Riksdomarkonferensen och vid zonfortbildningarna. CARE-systemen är placerade
hos de zonansvariga domarna för att domarna lokalt ska få möjligheten att lära sig hur systemen fungerar.

Forts. Verksamhetsplan 2015 - 2020

- Det ska hållas minst en (1) fortbildningskurs per år för licensierade domare, ledare, coacher och andra
intresserade inom varje zon.
- Inom varje zon ska det hållas minst en (1) D-domarkurs per år.


Supervisorverksamheten ska förbättras.
RDK:s ambition är att alla SM-tävlingar och internationella tävlingar i Sverige ska täckas med CARE-systemet
och att vi använder supervisors, en eller flera per tävling, som övervakar och assisterar vid behov de tre domare
som dömer respektive match.



Att förbättra och intensifiera RDK:s mentorverksamhet.
Genom att dela in Elit- och N-domarna i olika grupper och tilldela dem lämpliga mentorer är det RDK:s
ambition att utveckla domarna att bli bättre och mer rustade för att klara sina viktiga uppgifter. På sikt ska även
D-domarna omfattas av mentorverksamhet i zonerna. RDK har också avsikten att bättre förklara och
återkoppla lämnad klassificering till berörda domare.



Att hålla uppföljningsmöten med alla zonansvariga domare.
RDK planerar minst ett uppföljningsmöte vartannat år med de zonansvariga domarna för att förbättra
verksamheten i alla zoner.



Att uppmuntra f.d. elit- och landslagsjudoka att fortsätta inom Judon som domare.
EJU har skapat en ”gräddfil” för internationella mästerskapsmedaljörer att snabbt bli domare. För närvarande
har Sverige ingen svensk Judoka som platsar i det programmet, men RDK är berett att ”skräddarsy” utbildning
och uppföljning för den eller de elitjudoka som väljer att bli domare.



Att rekrytera och entusiasmera fler att satsa på att bli domare.
Svensk domarkår behöver bli större, med domare som satsar på en domarkarriär och domare som bara dömer
för att stötta verksamheten eller för att det är intressant och roligt. Det behövs domare på alla nivåer för att
säkra en bred tävlingsverksamhet i landet. RDK:s mål är att vi ska utveckla och förbereda tio nya aktiva
domare på skilda nivåer årligen.

JÄMSTÄLLDHET


Att rekrytera och entusiasmera flera kvinnor och flickor att bli domare och förmå någon av dem att
satsa på en internationell domarkarriär.
Det finns fortfarande för få kvinnliga domare i Sverige. RDK:s ambition är att aktivt stötta den eller de
damer/flickor som vill bli domare. Målet är att under år 2015 ska Sveriges första kvinnliga domare erhålla
Elitdomarlicens och hon ska sedan förberedas inför en IJF-B-examen under verksamhetsperioden.

ÖVRIGT


SJF:s Seminarium för Domare och Tränare (Riksdomarkonferensen)
RDK:s avsikt är att Riksdomarkonferensen ska ändra karaktär och namn för att locka flera tränare och coacher
till det årliga seminariet. Meningen är att tillsammans med landslagstränarna och/eller etablerade
landslagsjudoka verka för ökad samverkan och fortbildning för domare, tränare och coacher. Därigenom
hoppas RDK att den ömsesidiga respekten och förståelsen mellan tränare/coacher och domare ökar.
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