Svenska Judoförbundet
Domarutskottet (DU)
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL
fört vid SJF:s Seminarium för Domare och Tränare på Park Inn by Radisson
i Lund 5-7 maj 2016
Konferensledning:
Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL) och Michael Holm (MH).
Gästföreläsare: IJF-A & OS-domaren Henk Plugge, Nederländerna
Närvarande domare (utöver DU och gäster):
Sandor Magyar, Kjell Ingemansson, Manuel Santos (MS), Johnnie Daniels, Jonas Johansson (JJ),
Per Larsson, Alf Tornberg (AT), Christer Dahlström, Marcus Elfver, Richard Nisses-Gagnér,
Richard Bengtsson, Magnus Ask (MAS), Per Eklund, Stig Engström, Hans Schyldt, Annika Sandin
Engstrand, Marko Ahola (MAH), Björn Tynell, Marlene Tynell, Julius Tynell, Johan Nordström,
Toni Driton Osmani, Sofie Damberg, Tommy Nilsson, Vlado Paradzik, Sören Söderqvist, Jan
Larsson, Samuli Kipronen (FIN), Johan Nilbrink, Svenja Rahn (NOR), Stig Engström, Andrias
Sumberg (FO), Sigmundur Johansen (FO), Jamal Naser, Naser Naser, och Christian Hatesaul.
Sammanlagt 40 st deltagare (inkl ledning och föreläsare), varav 4 damer, närvarande. Domare
fördelat på zoner: 1 st från övre norra zonen, 6 st från norra zonen, 12 st från östra zonen, 4 st från
västra zonen, 9 st från södra zonen, 4 st utländska, samt 4 st coacher.

Fredagen den 6maj kl. 9.00–13.00
DDJ hälsade alla mycket välkomna och drog det praktiska.
Förbundsordförande Alf Tornberg (AT) informerade lite kort om pågåendearbete inom SJF samt
konstaterade att DU som vanligt fungerar mycket bra. Han la till lite om hur TU försöker ”rädda”
Europacupen.
Henk Plugge höll första delen av sin mycket matnyttiga föreläsning: ”Mental toughness for
referees – dealing with resistance and influencing factors”. med många interaktiva
inslag/gruppdiskussioner.
Han inledde med att berätta om bakgrunden till den här satsningen på mental träning för domare
som omfattar en mängd sporter, bl.a. fotboll och handboll. Det stöds ekonomiskt av den nationella
olympiska kommittéen och den nederländska staten.
Plugge passade på att visa för DU:s webbansvarige hur de i Nederländerna har byggt upp en
gemensam grund för en webbplats för en mängd sporter fullmatad med lättillgänglig information
och illustrativa exempel.
Lunch
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14.00-16.15
Videoexempel

16.45-17.30
Plugges föreläsning fortsatte och hans ledord när domaren dömer skall läggas på minnet:
”Be free in your mind!”
Kvällen avslutades med en god och trevlig middag på hotellet.

Lördagen den 7 maj kl. 09.00–10.00
Videoexempel
Bland alla nyttiga inpass och tips om hur man skall tänka i skilda situationer kommenterade Plugge
särskilt kring brygga och hur farligt det kan vara för de tävlande.

10.00-10.10
DDJ informerade bl.a. om att IJF och EJU har beslutat att inte acceptera att tävlande har någon
form av huvudbonad som undantaget vid OS i London. Vi skall inte heller acceptera att de tävlande
gör några religiösa tecken, typ korstecken, på mattan. Det ger ingen påföljd såsom shido men den
tävlande och coachen skall få en tillsägelse.

10.10-12.05
Videoexempel
Plugge noterade bl.a. att domaren måste försöka läsa matchen och hitta rätt tillfälle att säga matte.
DDJ och AT tackade Plugge, som även förärades en gåva från DU.

12.15-13.10
Övriga frågor/diskussionspunkter
DDJ konstaterade att med den nya organisationen så är det inte längre aktuellt med några val av
representanter, utan det är FS som utser DU:s ordförande som i sin tur utser medarbetare som FS
godkänner, vilket bekräftades av AT.
MS informerade om namnbytet till Special Needs, istället för Handikapp.
FS har även fått en förfrågan om Judoförbundet kan ta över parasport från
Handikappidrottsförbundet. MS tog upp kommande Special Needs-evenemang i Göteborg den 4
juni och domarutbildning 27-29/5 där IK Södra bjuder deltagarna på boende och mat i Djupån.
MAS:s förslag att lägga upp bedömningsmallen för klassificering på webben. DDJ sa att det är en
bra idé så mallen kommer att läggas ut på hemsidan.
MAS frågade om mentorskap: skall vi bygga ut mentorskapet så att även Elitdomare kan ha nyare
domare som adepter? DDJ konstaterade att det finns redan på vissa håll, om än inte så formaliserat.
Så ta gärna egna initiativ i samverkan med zondomaransvarige.
MAS: fråga om tillämpningen av dräktreglerna besvarades med att dessa skall tillämpas strikt och
konsekvent, men självklart med sunt förnuft på barntävlingar.
MAS:s begäran om förtydligande av Artikel 4 i IJF:s tävlingsregler ledde till följande tillägg:
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”Långt hår skall vara uppsatt i en knut på huvudet och får inte täcka kragen på judojackan och
hindra motståndarens grepp.” DU informerar omgående på hemsidan.
JJ frågade om DU:s Klubbdomarprojekt 2016. DDJ informerade om att svaren på remissen var
positiva, samt att DU har fått en sponsor på T-shirten och beräknar att projektet kan starta per den 1
september 2016.
MS:s:fråga om graderingspoäng för domare, som tas ut av DU eller högre instanser, som togs upp
på seminariet 2015, besvarades av AT, som uppgav att han skulle se till att frågan tas upp av den
projektgrupp som handlägger frågan om revidering av graderingsbestämmelserna.
Avslutning
DDJ tackade för visat intresse, och AT tackade DU för ett väl genomfört seminarium.
Not: Videofilmerna från EJU:s filmer kommer att tillsammans med facit finnas på en länk på
judo.se, samt här:
https://goo.gl/1qld0b

Dick D. Johansson * Christer Löfgren * Michael Holm
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