Svenska Judoförbundet
Domarutskottet (DU)
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 2 – 2017
fört vid DU:s telefonmöte onsdagen den 10 maj 2017 kl. 20.00 – 21.15
Närvarande:

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

Adjungerad:

Kjell Ingemansson (KI) – 5 § (20.23)

1§

Mötets öppnande

DDJ hälsade kollegorna mycket välkomna till årets andra DU-möte, särskilt Kjell Ingemansson,
som har ersatt Manuel Santos som ansvarig för SN-Domarna, och förklarade mötet öppnat.
Ett stort tack till Manuel för allt nedlagt arbete för SN-Domarverksamheten!
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes DU-protokoll nr 1 den 22 februari 2017.
3§

Ekonomi

DDJ rapporterade att DU, enligt besked från förbundskassören, har DU per den 30 april 2017
förbrukat 79 800 kr (budget 2017 220 000 kr jämte särskilda projektpengar).
Enligt besked från SJF:s kansli är lagret av SJF-slipsar slut, men enligt Förbundsordföranden
Kristiina Pekkola den 5 maj vid möte med DDJ i Göteborg kommer SJF inom kort att köpa in nya
SJF-slipsar, vilka med fördel kan användas som Domarslips.
MH informerade att FS har bifallit DU:s ansökan om ett projektbidrag om 50 000 kr för
internationell satsning under tiden den 1 juli 2017 – den 31 december 2018 för att förbättra våra
främsta domares klassificeringar och förbereda två domare till framtida IJF-A-test. Diskuterades
hur pengarna ska användas på bästa sätt! Handläggs av DDJ.
Tidigare beslut i ekonomiska frågor, som alltjämt gäller, se bilagorna 1 och 4.
4§

Utbildning, kurser, fortbildningar och licenstester

Anders Bengtsson och Christer Dahlström Regelkurs i Helsingborg den 11 mars 2017 samlade 16
st deltagare plus två deltagare på fortbildningen.
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Charlie Bengtströms och Henrik Petterssons Regelkurs i Trollhättan den 11 mars 2017 samlade 5
st deltagare.
KI har hållit en Klubbdomarutbildning i Norrtälje den 6 maj 2017 med 11 st vuxna deltagare, som
alla fick Klubbdomar T-shirts, och har utlyst en Regelkurs i Sundsvall den 21 maj 2017.
Anders Bengtsson och Christer Dahlström har utlyst en Regelkurs i Lund den 26 maj 2017, dagen
efter Budo Nord Cup.
I Bevakningsgruppen för Elitlicens ingår Johnnie Daniels, Micael Öberg, Naser Naser och
Anders Bengtsson. Uppdrogs åt DDJ att från kandidaterna infordra förteckning över antalet dömda
tävlingar sedan respektive N-licens inför kommande test.
DDJ informerade att Jonas Johansson, Varberg, har genomfört en utbildning i Klubbdomarprojektet med 7 st ungdomar i åldern 12 – 15 år och att ungdomarna har dömt vid
klubbtävlingen VJK Cup 11 den 28 mars 2017.
Diskuterades den hittills i övrigt dåliga responsen från landets klubbar och judoambassadörerna
på ”DU:s Klubbdomarprojekt 2016” och beslöts att uppmana judoambassadörerna och landets
klubbar att snarast hålla informationsträffar runt om i landet!
DU föreslår att FS tar ut och via SJF:s kansli anmäler Sandor Magyar till IJF-B-licenstest i
Gdynia, Polen, den 8 – 9 juli 2017 (se DB 3:8). Handläggs av DDJ.
Noterades med glädje att tre ungdomar, Heydar Pashaev, Pasha Pashaev och Kalle Bååthe,
tilldelades Ungdomsdomarlicens (Distrikt Ungdom) vid Södra Judo Open den 22 april 2017. Grattis
och lycka till i framtiden!!!
5§

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

Diskuterades ett förslag från Martin Pernheim, ansvarig för Para Judon i Sverige, om att hålla en
tävling för synskadade i samband med Budo Nord Cup i Lund den 25 maj 2017. Enligt DU:s
mening är förberedelsetiden för kort, varför det föreslagna arrangemanget bör genomföras först
under år 2018. Handläggs av DDJ.
KI informerade att Gothenburg Open ska arrangeras den 22 – 24 september 2017 i Aktiviteten i
Mölndal och att han kommer att ta ut domare till tävlingen.
Fastställdes under hand fattat beslut att försöka arrangera ett Seminarium/kurs för IBSA-domare
(Parasport Judo) med internationell föreläsare, Angelika Willhelm, BRD, och att ansöka om
projektpengar för arrangemanget. Handläggs av DDJ.
6§

DU:s Mentorprogram, zondomarträff m.m.

Tidigare fattat beslut om uttagning av domare; se bilaga 8.
Inget att rapportera för närvarande. Förslag från de zondomaransvariga efterlyses!
7§

SJF:s Seminarium för Domare och Tränare 2017 m.m.

Bekräftades under hand fattat beslut att hålla årets Seminarium i Märsta den 19 – 20 augusti som
ett 24 timmars event och att Franky De Moor, EJU, har bjudits in och accepterat rollen som
föreläsare. Handläggs av MD. Inbjudan ligger redan på SJF:s hemsida!
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8§

Internationell planering januari – december 2017

6 – 7 januari
14 – 15 januari

IJF Referee & Coach Seminar, Baku, AZE
Matsuru Dutch Open i Eindhoven, NED
(4 st inbjudna)
Scottish Open i Edinburg, GBR

DDJ
Sofie, Sandor,
(eb)
DDJ&Stig E (eb)

Belgium Open i Arlon – damer
Belgium Open – herrar
EO i Sofia, BUL – damer
”EC” Kadetter i Follonica, ITA
”EC” Kadetter i Fuengirola, ESP
EO i Rom, ITA – herrar
EO i Oberwart, AUT – damer

Sofie (eb)
Sandor (eb)
Marko (6,8)
Joakim (5,8)
Charlie (eb)
Björn (7,0)
MH (6,0)

18 – 19 februari

Matsumae Cup i Vejle, DEN
(4 st svenska domare är inbjudna – DDJ ansvarig)

Sandor,Jamal,
Joakim,DDJ

4 – 5 mars
11 – 12 mars

EO i Prag, CZE – damer
EO i Katowice, POL – herrar
”EC” i Uster-Zürich, SUI

24 – 25 mars
25 – 26 mars

EJU Refereeing & Coaching Seminar i Rom, ITA
Bremen Masters, GER (2 st domare inbjudna)

MH & Björn (6,7)
Marko (6,5)
MD (6,7) &
DDJ (6,5)
MH & MD
StigE & DDJ(eb)

1 – 2 april
15 – 16 april

”EC” Seniorer i Dubrovnik, CRO
Copenhagen Open i Köpenhamn, DEN
(Anders Bengtsson ansvarig)

20 – 23 april
29 april

Senior-EM i Warszawa, POL (uttagning av EJU)
English Open i Birmingham, GBR

29 – 30 april

”EC” Kadetter i Berlin, GER

13 – 14 maj

”EC” Juniorer i Kaunas, LTU

13 – 14 maj

NM i Trollhättan

10 – 11 juni
10 – 11 juni

SM i Stockholm
Tuzla Cup i Berlin, GER (4 – 5 inbjudna)
(Charlie ansvarig – deltar på egen bekostnad)

15 – 18 juni

Veteran-EM i Zagreb, CRO

30 juni – 2 juli

Kadett-EM i Kaunas, LTU (uttagen av EJU)

MH (?)

8 – 9 juli

”EC” Juniorer i Gdynia, POL (IJF-B-examen)

Sandor (?)
Michael (?)
DDJ (?) (eb)?

14 januari
4 – 5 februari
4 – 5 februari
18 – 19 februari

Sandor (eb)
Jamal, Naser,(eb)
Christer D, Per L,
Anders, Staffan B
Ingen uttagen!
Charlie, Anders,
Johnnie,Micael
(eb)
Jamal (?),
DDJ (6,4)(eb),
MH (6,7)(eb)
Björn (?)(eb)
Sandor (eb)
Tas ut av DU

Tas ut av DU
Jan Larsson
Samuel Jara
Josefsson
Fredrik Wanzelius, Alberto Volkers
MD (?)& DDJ(?)
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15 – 16 juli

”EC” Juniorer i Paks, HUN

Sandor(?)(eb)

22 – 23 juli
24 – 28 juli
29 – 30 juli
9 – 10 september

”EC” Juniorer i Prag, CZE
”EYOF” i Györ, HUN (uttagen av EJU via SOK)
EC Juniorer i Berlin, GER
”EC” Bratislava, SVK (FS-projekt)

15 – 17 september
23 september
23 – 24 september

Junior-EM i Maribor, SLO (uttagning av EJU)
Junior-SWOP i Haninge
EO i Belgrad, SBR

???
Björn (?)
Sofie (eb)??
Michael (?)
Björn (?)
???
Tas ut DU
???

30 sep – 1 oktober

Warsaw Judo Open Junior, POL
(DDJ ansvarig)

DDJ & Charlie
(eb)

30 sep – 3 oktober
28 – 29 oktober

Veteran-VM i Olbia, ITA (uttagning av IJF Ref. Dir.) ???
”EC” Kadetter i Thessaloniki, GRE (FS-projekt) MD (?)
Jamal (?)
EC Seniorer i Malaga, ESP
Charlie (eb)
MH (eb)

28 – 29 oktober
10 – 12 november
11 – 12 november
18 – 19 november

U-23 EM i Podgorica, MNE (uttagning av EJU)
Int. tävling, Haag, NED
(Magnus Ask ansvarig – 3 st inbjudna)
”EC” Kadetter i Györ, HUN

???
Magnus, Sofie,
??? (bidrag)
???

16 december

EC Club/ECC Golden League (uttagning av EJU)

???

Anmärkningar
Behöriga domare ska till du@judo.se genast, och vid klassificeringstävlingar senast två månader
före aktuell tävling, anmäla sitt intresse för vilka tävlingar de planerar att åka på, varefter DU
kommer att fatta sedvanliga beslut om uttagningar och eventuella bidrag.
Domare markerade med ”fetstil” har tackat ”ja” till att delta!
Till European Open (EO) och Europa Cuper markerade med ”EC” (=klassificering av EJU) kan
endast IJF-domare tas ut.
Till tävlingar markerade med ”???” kan endast behöriga domare anmäla intresse!
De uttagna ska omgående ge DU besked om uttagningen accepteras eller inte!
Uttagna domare ska utan särskild begäran och inom en månad från uppdragets fullgörande
lämna skriftlig rapport om uppdraget till DU (se 4:4 Domarbestämmelserna).
Noterades med stor glädje att EJU/SOK har tagit ut Björn Nyberg som domare till EYOF i Györ,
HUN, den 24 – 28 juli 2017 (Varje deltagande NOC får nominera en domare bland de 100 st högst
rankade domarna på EJU:s Rankinglista 2016 och EJU tar ut 12 st domare + reserver). Grattis och
lycka till!!!
Noterades att Sofie Damberg och Magnus Ask inte kom iväg till Baltic Sea Championships i
Finland den 11 mars 2017 på grund av flygstrejk.
Noterades att Marko Ahola och Joakim Lindberg, trots påminnelser, inte har inkommit med
föreskrivna domarrapporter (se DB 4:4). Fastställdes under hand fattat beslut att de båda tills
vidare inte kommer att tas ut till några internationella domaruppdrag.
Med stor glädje noterades att MH för första gången blivit uttagen till en EM-tävling av EJU
(Kadett-EM, se ovan). Stort grattis och lycka till, Michael!
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9§

Övriga frågor

Utifrån DU:s projektansökan för internationell satsning 2017 – 2018 (se 3 §) hölls fortsatt
diskussion om hur DU ska förbereda och stödja våra bästa IJF-B-domare (=högst rankning och
uttagna av EJU) inför kommande IJF-A-licenstest i Europa 2018 samt hur framtida uttagning till
IJF-B-licenstest ska planeras och genomföras.
CL rapporterade från SJF:s årsmöte i Stockholm den 4 mars 2017 där Kristiina Pekkola, Malmö,
valdes till SJF:s första kvinnliga förbundsordförande någonsin. Grattis och lycka till med det nya
uppdraget, Kristiina!!!
DU:s klassificeringssystem och EJU:s rankningslista, se bilagorna 2 och 3.
10 §

Nästa DU-möte

Beslöts att hålla nästa möte i juni 2017.
11 §

Mötets avslutning

DDJ tackade DU-kollegorna för visat intresse och förklarade årets andra DU-möte avslutat.
_________________
Vid protokollet

Dick D. Johansson
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 samt muntlig Feedback och
klassificeras enligt följande.
*1 – Underkänd *2 – Knappt godkänd *3 – Godkänd *4 – Bra *5 – Utmärkt
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Bilaga 3
De svenska IJF-domarnas löpande EJU-klassificeringar 2017
EJU
56.
78.
85.
121.
123.
187.
----

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

Poäng
6,9 (7,0+6,7+)
6,7 (6,7+)
6,7 (6,8+6,5)
6,5 (6,0+6,7+6,7)
6,5 (6,5+6,4)
5,8 (5,8)
x,x (xx)
0
0

Antal turneringar
2
1
2
3
2
1
1
0
0

Bilaga 4 (justerat vid DU nr 5-2016) – kostnader vid EJU:s klassificeringstävlingar 2017)
DU står för hela kostnaden (anslutningsresa, flygresa och hotellkostnad, men inget traktamente) för
de två första tävlingarna. Vederbörande IJF-domare står för hela kostnaden själv för den tredje
tävlingen. DU står för hela kostnaden för den fjärde tävlingen. Vid ytterligare tävlingar tar DU
beslut i varje fall för sig. DU står också för hela kostnaden vid tävlingar där IJF-domaren är uttagen
av EJU och IJF. För bidrag i övrigt tar DU ställning i varje enskilt fall.
Bilaga 7
Sedan IJF i Baku lämnat beskedet att tandskydd inte är tillåtet inom Judo understryker DU att
det är tillåtet att bära tandskydd på tävlingar i Sverige.
Bilaga 8
Vid Mentor- & Zondomarträffen den 4 december 2016 kom de närvarande domarna överens om
följande.
1. SZ tar ut domare till tävlingar i Halmstad.
2. NZ tar ut domare till tävlingar i Lindesberg.
3. VZ tar ut domare till tävlingar i Jönköping/Huskvarna.
4. Utländska domare som bosätter sig i Sverige och har domarlicens i sitt hemland ska testas
direkt när de kommer till Sverige och erhålla den licens som DU finner att de har kompetens
för.
5. Utländska domare som tas ut i Bevakningsgruppen för Elitlicens ska ingå i gruppen lika
länge som de svenska kollegorna innan licenstest.
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