Svenska Judoförbundet
Domarutskottet (DU)
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 1 – 2016
fört vid DU:s telefonmöte onsdagen den 10 februari 2016 kl. 20.40 – 22.11
Närvarande:

Dick D. Johansson (DDJ)
Christer Löfgren (CL)
Mario D´Alessandro (MD)
Michael Holm (MH)

Adjungerad:

Manuel Santos (MS) (se 5 §)

1§

Mötets öppnande

DDJ hälsade kollegorna mycket välkomna till årets första möte någonsin med Domarutskottet
(DU), särskilt MS som är med som adjungerad för första gången, och förklarade mötet öppnat.
DDJ informerade att DU:s första månadsrapport till FS skickades in den 2 februari 2016.
DDJ informerade att FS per den 11 januari 2016 har fastställt DU:s förslag till justerade
Domarbestämmelser 2016. Dessa ligger redan på hemsidan.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes RDK-protokoll nr 70 den 16 november 2015.
3§

Ekonomi

DDJ rapporterade att RDK, enligt besked från förbundskassören, per den 31 december 2015 har
förbrukat 160 142 kr 84 öre av för verksamhetsåret 2015 tilldelade budgeten, 170 000 kr
(ursprungligen 220 000 kr ./. sparbeting 30 000 kr + 20 000 kr p.g.a. SJF:s ansträngda
ekonomiska läge).
MH informerade att FS till årsmötet den 5 mars 2016 kommer att föreslå att DU för
verksamhetsåret 2016 tilldelas 200 000 kr jämte 20 000 kr som projektmedel avseende mentorskap.
Diskuterades i vilken omfattning DU ska stå för kostnaderna (anslutningsresa, flygresa och
hotellkostnad, men inget traktamente) för IJF-domarnas klassificeringstävlingar jämte bidrag vid
övriga tävlingar till domare som dömer internationellt.
Beslöts att DU står för hela kostnaden för den första tävlingen, att vederbörande domare står för
hela kostnaden själv för den andra tävlingen och att DU står för halva kostnaden för den tredje
tävlingen. Vid ytterligare tävlingar tar DU beslut i varje fall för sig. DU står också för hela
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kostnaden vid tävlingar där IJF-domaren är uttagen av EJU och/eller IJF. För bidrag i övrigt tar DU
ställning i varje enskilt fall.
Tidigare beslut i ekonomiska frågor, som alltjämt gäller, se bilaga 1.
4§

Utbildning, kurser, fortbildningar och licenstester

DU har för närvarande inte fått information från samtliga zoner om planerade Regelkurser eller
fortbildningar, varför de zonansvariga domarna uppmanas att omgående komma in till DU med
respektive zons planering.
CL informerade att han hållit drygt en timmas regelinformation vid Riksrandori/landslagsläger i
Lindesberg den 30 januari 2016.
Anders Bengtsson och Christer Dahlström planerar en Regelkurs i Staffanstorp den 2 april 2016.
Beslöts att Naser Naser och Odi Waage ska ingå i bevakningsgruppen för Elitlicens under året,
eftersom de båda redan innehar nationella A-licenser i sina respektive hemländer, och de kommer
att kallas till test vid lämpligt tillfälle. Övriga kandidater till bevakningsgruppen för Elitlicens
diskuterades och frågan bordläggs till kommande DU-möte.
Diskuterades ånyo förslaget om ”DU:s Klubbdomarprojekt 2016”. Samtliga personer som har fått
förslaget på remiss har varit positiva och uppgett att de vill delta som ”domarambassadörer”, men
ingen har inkommit med några egentliga synpunkter rörande projektet och dess bedrivande. Kontakt
har tagits med tilltänkt sponsor för att erhålla T-shirts, men något avtal har ännu inte träffats. DU:s
nuvarande kontaktman i FS, Lars Johansson, har lovat att vara behjälplig med ansökan om
projektmedel hos FS. MH:s förslag till en timmas Power Pointpresentation är ännu inte klart.
Beslöts att bordlägga ärendet för slutligt beslut under våren 2016.
Diskuterades kommande N-domarkurs och N-domartest under hösten 2016.
5§

Frågor om Special Needs Referees – SN-Domare (ansvarig – Manuel Santos)

Godkändes under hand fattat beslut att Manuel Santos (MS) har erhållit DU:s uppdrag att ansvara
för verksamheten så vitt avser SN-Domarna och att han kommer att adjungeras vid DU-mötena vid
behov.
Beslöts följande.
1. MS är domaruttagningsansvarig, i förekommande fall i samråd med respektive
zondomaransvarig, för att ta ut SN-Domare till alla SN-tävlingar i Sverige och utomlands
(alla kostnader betalas av tävlingsarrangören).
2. MS, Kjell Ingemansson och Micael Öberg utses att vara metodikhandledare vid SNDomarkurser.
3. Fastställdes MS:s förslag till Kursplan för Special Needs Domare och uppdrogs åt CL att
lägga ut dokumentet på hemsidan.
MS informerade att han och Micael Öberg planerar en SN-Domarkurs i Djupån den 27 – 29 maj
2016 (inbjudan ligger redan på hemsidan).
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6§

DU:s Mentorprogram, zondomarträff m.m.

I avsaknad av förslag från de zondomaransvariga och landets domare om kommande mentor- och
utbildningsinsatser beslöts att inte genomföra någon zondomarträff under 2016 utan att i stället
lägga tid och kraft på årets Seminarium med mentorinslag (se 7 §).
Noterades att MD har justerat DU:s Mentorlista 2016 och att DDJ har skickat ut listan till
mentorerna och de zonansvariga domarna för kännedom och med uppmaningen att hålla kontakt
med sina adepter.
7§

SJF:s Seminarium för Domare och Tränare (f.d. Riksdomarkonferensen) 2016

DDJ informerade att kontakter har tagits med Michel Grant, Lugi Judo, angående Seminariet i
Lund den 6 – 7 maj 2016 (efter Budo Nord Cup i Lund), att Henk Plugge, OS-domare från
Holland, är vidtalad som föreläsare över ämnet ”Mental träning för Judodomare” och att förslag till
inbjudan och program har tagits fram. Beslöts att arrangera Seminariet enligt upprättat förslag.
Projektet handläggs av DDJ.
DDJ informerade att Per Larsson från Onslunda har kommit in med en motion till årets
Seminarium och föreslår att 2 kap 6 § Domarbestämmelserna ändras på så sätt att åldersgränsen för
D-licens sänks från 18 år till 16 år eftersom det skulle vara ”en bra morot till att få fler och yngre
domare till mattan”. Per har fått beskedet att frågan inte kommer att tas upp på Seminariet utan
behandlas av DU. Beslöts att remittera frågan om sänkt åldersgräns för D-licens till de zonansvariga
domarna som ska inkomma med motiverat svar senast den 5 april 2016.
8§

Internationell planering januari – augusti 2016

9 – 10 januari

Dutch Open i Eindhoven, NED

29 – 30 januari

IJF Referee Seminar i Tokyo, JPN

30 – 31 januari

Belgium Open (D) i Arlon, BEL
Belgium Open (H) i Visé, BEL
EO i Sofia, BUL

6 – 7 februari
13 februari

Grand Slam i Paris, FRA
Fuyu-Cup i Sande, NOR (inbjudan klar)

13 – 14 februari

EO i Rom, ITA
EO i Oberwart, AUT
”EC” Kadett i Fuengirola, ESP
Grand Prix i Düsseldorf, GER
EO i Prag, CZE (+IJF-A-test)

19 – 21 februari
27 – 28 februari

EO i Warszawa, POL
5 mars
5 – 6 mars

SJF:s Judo Gala i Göteborg
EC i Zürich, SCH (inbjudan klar)
”EC” Kadett i Antalya, TUR
Baltic Sea Champ, Orimatilla, FIN

Sandor, Sofie,
Magnus & DDJ
DDJ & MD (delv.
egen bek.)
Ingen inbjudan!
Sandor & Henrik
MH (6,5)
Ingen uttagen!
Kjell I, Jan L &
Odi W
Ingen anmält intr.
Marko (?)
--Ingen uttagen!
MD (?) & Marko
(?)
Björn (?)
--Joakim &
Henrik
???
???
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12 – 13 mars
19 – 20 mars

EC Junior i Coimbra, POR
”EC” Kadett i Zagreb, CRO
”EC” i Sarajevo, BIH
Bremen Masters, GER (inbjudan klar)

25 – 26 mars

Copenhagen Open i Köpenhamn

25 – 27 mars

Grand Prix i Tbilisi; GEO

1 – 3 april
2 april
2 – 3 april

Grand Prix i Samsun, TUR
Veteran Open i Ungern
”EC” Senior i Dubrovnik, CRO
”EC” Junior i Aten, GRE
”EC” Kadett i Tver, RUS
EC Junior i Lignano, ITA (+IJF-B-test)
EJU Referee Seminar i Wroclaw, POL
EC Kadetter i Teplice, CZE
Senior-EM i Kazan, RUS
EC Kadett i Berlin, GER

Uttagning av IJF
Sandor & DDJ???
CL (?)
???
Björn (?)
Ingen sv. domare
MH & DDJ
???
Uttagning av EJU
Joakim &
Magnus ???

”EC” Junior i Kaunas, LTU
”EC” Senior i Orenburg, RUS
NM i Larvik, NOR
EC Junior i La Coruna, ESP
”EC” Junior i Leibnitz, AUT
”EC” Kadett i Coimbra, POR

???
???
Niklas & DDJ
???
MH (?)
Jamal Naser
(bidrag)

2 – 4 juni
3 – 5 juni
4 – 5 juni

17:e Games of the Small States i San Marino
Special Olympics Games i Göteborg (SN)
EO i Madrid, ESP

4 – 5 juni
23 – 26 juni

Tuzla Cup i Berlin, GER
Veteran-EM i Porec, CRO

???
Manuel Santos
MH (?) &
Björn (?)
Charlie B mfl
DDJ (?)

1 – 3 juli
23 – 24 juli
30 – 31 juli

Kadett-EM i Vantaa, FIN
”EC” Junior i Prag, CZE
”EC” Junior i Berlin, GER

Uttagning av EJU
CL (?)
MH (?) &
Björn (?)

6 – 12 augusti
20 – 21 augusti

OS i Rio de Janeiro, BRA
”EC” Junior i Deva, ROM

Ingen sv. domare
???

Anmärkningar

De uttagna markerade med ”fetstil” har tackat ”ja” till att delta!
Till Europa Cuper markerade med ”EC” (=klassificering av EJU) kan
endast IJF-domare tas ut.
Till tävlingar markerade med ”???” kan behöriga domare anmäla
sitt intresse!
Alla uttagna ska omgående ge DU besked om uttagningarna
accepteras eller inte!

9 – 10 april
15 – 16 april
16 – 17 april
21 – 24 april
30 april – 1 maj
7 – 8 maj
14 – 15 maj
21 – 22 maj
28 – 29 maj

Sofie & Magnus
???
???
Sandor,
Charlie & DDJ
Joakim (kont.),
Jamal,
Driton
& Anders
Uttagning av IJF
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Behöriga domare ska till du@judo.se omgående anmäla sitt intresse för vilka tävlingar de planerar
att åka på, varefter DU kommer att fatta sedvanliga beslut om uttagningar och eventuella bidrag.
Med glädje noterades att MD vid klubb-EM i Georgien i december månad klassificerades med en
7:a. Grattis!
De svenska IJF-domarna har av EJU erhållit slutliga klassificeringar för 2015 (per den 24 december
2015) enligt följande.

Plats
42
93
151
161
168
170
225

Namn
Mario D´Alessandro
Dick D. Johansson
Björn Nyberg
Marko Ahola
Marcus Elfver
Michael Holm
Christer Löfgren
Joakim Lindberg

Poäng
6,5
6,0
5,9
5,8
5,8
5,8
5,8
5,4

Antal turneringar
6
1
7
6
3
5
4
4

Enligt direkt besked från Bernd Achilles, EJU/IJF, kan Sverige till European Open 2016 anmäla de
domare som under 2015 har dömt mer än fyra turneringar trots att de inte ligger inom de 150 bästa
på rankningslistan.
DDJ informerade att IJF/EJU:s Referee Director Jan Snijders vid sammanträffande i Tokyo den
29 januari 2016 godkänt att Jamal Naser, IJF-A-domare i Asien, nu bosatt i Sverige, kan anmälas i
European Cup för kadetter för att bli klassificerad av EJU:s domarkommitté under förutsättning att
SJF tar samma ansvar för Jamal Naser som för övriga svenska IJF-domare vid representation
utomlands (se 8 §).
Noterades med stor glädje att MH har satt ribban genom att få klassificeringen 6,5 på årets första
EO i Sofia. Grattis!
9§

Övriga frågor

Diskuterades och beslöts till vem utmärkelsen ”Årets Domare” ska tilldelas vid Judo-Galan i
Göteborg den 5 mars 2016. Uppdrogs åt DDJ att slutligt utforma motiveringen och skicka den till
FS.
10 §

Nästa RDK/DU-möte

Beslöts att hålla nästa möte i april 2016.
11 §

Mötets avslutning

DDJ tackade DU-kollegorna och MS, som endast deltog i 1 och 5 §§, för visat intresse och
förklarade det första DU-mötet någonsin för avslutat.
_________________
Vid protokollet

Dick D. Johansson
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Bilaga 1.
1. För att använda RDK:s tilldelade medel på bästa möjliga sätt beslöts att traktamenten inte
längre ska utgå till domare som representerar Sverige utomlands. Beslutet gäller
omedelbart.
2. För att RDK:s redovisning och bokföring, som ombesörjs av förbundskassören, alltid ska
vara aktuell och lätt att följa beslöts – på förekommen anledning – att de domare som av
RDK vill ha ersättning för utförda domaruppdrag (inklusive bidrag) till RDK:s ordförande
(dick.d.johansson@judo.se) ska inkomma med reseräkning senast inom en månad från
uppdragets utförande.
3. Beslöts att handledararvodet vid D-domarkurser (regelkurser) får uppgå till högst 1 000 kr
per handledare och att målsättningen med alla RDK:s kurser och utbildningar är att de
ekonomiskt ska gå jämt upp (=+/- noll kr).
Bilaga 2
Noterades att det justerade klassificeringssystemet för Judodomare i Sverige och RDK:s nya
bedömningsblankett ”Utvärdering av domarprestation” har använts vid RM för distriktslag den 7
november i Lindesberg. Blanketten ska användas vid kommande klassificeringar. De bedömda
domarna erhåller den ifyllda blanketten jämte kommentarer sam muntlig Feedback och klassificeras
enligt följande.
1 – Underkänd
2 – Knappt godkänd
3 – Godkänd
4 – Bra
5 – Utmärkt
DU 2016-02-10
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