Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL
fört vid Riksdomarkonferensen på Hotell Högland i Nässjö den 28 – 29 augusti
2010
Konferensledning:
Mario D´Alessandro (MD), Christer Dahlström (CD) och Dick D. Johansson
(DDJ)
Närvarande domare:
Alf Tornberg (FS), Andreas Björkman, Sandor Magyar, Driton Toni Osmani, Jonas Johansson,
Kjell Ingemansson, Magnus Fungdahl, Nicola D´Alessandro, Joakim Lindberg, Henrik Pettersson,
Manuel Santos, Anders Bengtsson, Sofie Damberg, George Johansson, Christer Löfgren, Marcus
Elfver, Michael Holm, Björn Nyberg, Per Eklund, Daniel Andreasson, Raja Fernando, Marko
Ahola, Mathias Pettersson och Nadja Sjöström

Närvarande ledare, tränare och coacher:
Inga.

Lördagen den 28 augusti 2010
MD hälsade alla mycket välkomna och förklarade årets Riksdomarkonferens öppnad.
DDJ höll upprop och det var sammanlagt 27 st deltagare, varav 2 st damer/flickor, närvarande, 6 st
från norra zonen, 8 st från östra zonen, 6 st från västra zonen och 7 st från södra zonen.
Konferensdeltagarna utsåg Alf Tornberg och Björn Nyberg till valberedning inför söndagens val
till RDK och zonerna.
MD och CD meddelade att de inte ämnade ställa upp till omval i RDK medan DDJ förklarade att
han ånyo står till förfogande.
MD informerade om vad som hänt inom RDK under året och upplyste att att RDK utsett Michael
Holm till IJF-B-kandidat 2011 och att Marcus Elfver kommer att representera RDK vid SJF:s
Riksmöte i Västerås den 4 – 5 september 2010.
Genomgång av årets IJF-DVD World Flashes 2010 (60 exempel)
I samband med genomgången av de olika exemplen diskuterades och förevisades ”korsgrepp” och i
vilka fall kontringar kan utföras vid sådant grepp. Vidare förklarades vad som menas med
”björnkram” (inte tillåten brottningsteknik med båda armarna runt ukes överkropp), vilket bestraffas
efter andra förseelsen och därefter fram till Hansoku Make, om det upprepas.
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RDK:s videoexpert Michael Holm har från årets Skol-SM, som filmades med RDK:s nya
videoutrustning, plockat ut sex matcher för att domarna skall bli bättre på att bedöma
Hanteisituationer. DDJ har tagit fram ett bedömningsunderlag som användes vid genomgången.
Fyra av exemplen gicks igenom och diskussionen var intressant och givande.
Eftermiddagen avslutades med en ”Hemlig aktivitet”, vilken visade sig bestå av uppskattad Paint
boll skjutning m.m. i skogen utanför Nässjö under Mathias Petterssons ledning. Det något blöta
skogspasset avslutades med bubbelpool och bastu på hotellet.
Kvällen avslutades med en god Judosupé i goda vänners lag.

Söndagen den 29 augusti 2010
Söndagen inleddes med en DVD från en Dalaträffen i vintras där en flickas ena arm gått ur led efter
att hennes stödjeben blivit svept/blockerat bakifrån av motståndaren, som bestraffades med
Hansoku Make. Situationen diskuterades och deltagarna var överens om att reglerna vid
svep/blockering av stödjebenet bakifrån skall tillämpas strikt (även om inte ett direkt svep
förekommer) för att undvika skador.
En DVD från Budo Nord Cup i år förevisades och frågan var om den ene tävlanden hade rätt att
kontra med grepp under bältet. Deltagarna var överens om att grepp under bältet i den visade
situationen inte var tillåtet.
Resterande exempel från Skol-SM gicks igenom. Kriterierna för Kinsa, Attack, Aktivitet och
Positiv Judo diskuterades. Vidare underströk MD att domarna numera alltid, med ett enkelt tecken,
skall visa varför en bestraffning delas ut.
En av SBI framtagen domarskjorta förevisades av DDJ och deltagarna var överens om att SBI
skall tillhandahålla en sådan skjorta för beställning. Priset är 285 kr per styck, inklusive SJF:s
logga, judokalligrafi och domarens namn broderat, plus porto/frakt. Uppdrogs åt DDJ att hålla i
kontakterna med SBI och undersöka om skjortan också finns i damstorlekar.
Till årets konferens har det inkommit sex motioner (nr 1 – 3 från Michael Holm och nr 3 – 6 från
Marko Ahola).
1. Nya licenser A, B, C och D istället för dagens Elit, N, D och D Ungdom. DDJ och Kjell
Ingemansson redogjorde för bakgrunden till det nuvarande systemet. Enligt RDK:s mening
skall licenserna inte ändras. Motionen var därmed besvarad.
2. Uppdrogs åt nya RDK att ta fram förslag på en särskild Domarslips.
3. Förhöjd reseersättning för domarna. Konferensen föreslår att FS fastställer att
resersättningen för domarna vid resa med egen bil skall uppgå till det skattefria beloppet
(f.n. 18 kr 50 öre per mil) plus 12 kr per mil (vilket blir 30 kr 50 öre per mil). Konferensen
understryker domarnas skyldighet att samåka och att resersättningen enligt
Arvodesbestämmelserna av arrangören kan halveras om så inte sker.
4. Förslag om vidareutbildning vid Hantei. Redan genomfört, se ovan.
5. En arbetsgrupp bör tillsättas för att ta fram konkreta förslag för rekrytering av nya domare.
Frågan diskuterades och det underströks att samarbetet mellan Judogymnasiet och RDK och
Utbildningskommittén och RDK måste förbättras. Vidare uttalades att alla domare måste
visa en öppen attityd i sina kontakter med aktiva och ledare. En arbetsgrupp bestående av
Michael Holm (sammankallande), Björn Nyberg, Anders Bengtsson, Manuel Santos och
Marko Ahola tillsattes med uppdraget att till RDK inkomma med ett förslag senast den 1
november 2010.
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6. Efter att DDJ informerat om turerna runt IJF:s Tävlingsregler och att RDK alltjämt
inväntar IJF:s nya regelbok uppdrogs det åt nya RDK att göra vissa justeringar av det
material som ligger på RDK:s hemsida.
Valen till RDK och zonerna
På valberedningens förslag valdes följande funktionärer med acklammation.
RDK-ordförande
RDK-ledamot
RDK-ledamot

Dick D. Johansson (nyval)
Christer Löfgren (nyval)
Andreas Björkman (nyval)

Zondomaransvariga
Södra zonen
Västra zonen
Östra zonen
Norra zonen
Övre norra zonen

Driton Toni Osamni (nyval)
Jonas Johansson (omval)
Marcus Elfver (nyval)
Kjell Ingemansson (omval)
Leif Normark (omval)

DDJ tackade för visat förtroende och uppgav att han såg fram emot samarbetet med de nyvalda
RDK-ledamöterna och de zonansvariga.
Alf Tornberg överräckte å FS:s vägnar blommor till MD och CD och tackade dem för deras
mångåriga arbete och insatser inom RDK, varefter konferensdeltagarna visade sin uppskattning med
en mycket varm applåd.
Övriga frågor
De närvarande zondomaransvariga rapporterade kort om verksamheten inom respektive zon.
MD informerade kort om RDK:s klassificeringslista, RDK:s Kalendarium med förteckning över var
domarna har dömt, allt för att det skall bli så lika som möjligt för alla domarna, och statistik från
Riksdomarkonferenserna samt uttryckte stor oro över det låga deltagarantalet på årets konferens.
DDJ informerade om att RDK föreslagit arrangören av Skol-SM, som arrangeras på en fredag, att
domararvodet skall dubbleras (för att få bättre domare på plats) eftersom domarna måste vara
lediga en arbetsdag. Uppdrogs åt RDK att hålla kontakten med arrangören Frövi JK i frågan.
Några övriga frågor ställdes inte, varför avgående RDK-ordföranden MD ”lämnade över
stafettpinnen” till DDJ och önskade DDJ och de nya ledamöterna i RDK lycka till i framtiden,
tackade deltagarna för visat intresse, önskade alla en säker hemresa samt förklarade årets
Riksdomarkonferens för avslutad kl. 12.15.
__________________________

Mario D´Alessandro * Christer Dahlström * Dick D. Johansson
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