Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL
fört vid Riksdomarkonferensen på Lindeskolan/Arenahallen i Lindesberg den 3 – 4
september 2011
Konferensledning:
Dick D. Johansson (DDJ) och Christer Löfgren (CL)
assisterade av Michael Holm (MH), RDK:s Videoexpert
Närvarande domare:
Staffan Broman, Sandor Magyar, Driton Toni Osmani, Kjell Ingemansson, Nicola D´Alessandro,
Joakim Lindberg, Henrik Pettersson, Manuel Santos, Anders Bengtsson, Sofie Damberg, George
Johansson, Marcus Elfver, Björn Nyberg, Per Eklund, Daniel Andreasson, Marko Ahola, Sören
Ahlner, Sonny Forsberg, Harri Rutanen, Annika Sandin Engstrand, Björn Larsson, Linda-Lee
Larsson, Anna Björk, Mikael Risén, Evelina Lundahl, Mario D´Alessandro, Johnnie Daniels, Kai
Chiang och Magnus Ask

Närvarande ledare, tränare och coacher:
Patrik Skoog, som också innehar D-domarlicens.

Lördagen den 3 september 2011 kl. 10.00 – 18.30
DDJ hälsade alla mycket välkomna, tackade helgens värd Björn Nyberg, Judogymnasiet, för all
hjälp och assistans inför arrangemanget, och förklarade årets Riksdomarkonferens öppnad.
DDJ framförde en hälsning från förbundsordföranden Alf Tornberg, som via telefon från Spanien
på morgonen beklagat att han inte kunde delta på årets konferens, och uttryckte hur tråkigt det var
att RDK-ledamoten Andréas Björkman på grund av sjukdom inte kunde närvara.
Mario D´Alessandro uppmärksammades med en varm applåd med anledning av uttagningarna till
årets Senior-EM i Turkiet och Kadett-VM i Ukraina.
Michael Holm uppvaktades av RDK med en specialdesignad mobiltelefonhållare med SJF-loggo
och guldknapp med anledning av hans IJF-B-domarlicens vid årets EJU-examen i Turkiet. Därtill
fick Michael konferensdeltagarnas välförtjänta applåd.
CL höll upprop och det var sammanlagt 34 st deltagare, varav 5 st damer, närvarande, 12 st från
norra zonen, 11 st från östra zonen, 6 st från västra zonen och 5 st från södra zonen.
Konferensdeltagarna utsåg Henrik Pettersson och Johnnie Daniels till valberedning inför
söndagens val till RDK och zonerna.
CL redovisade resultatet av årets enkät till Elit- och N-domarna.
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Genomgång av årets IJF-DVD World Flashes 2011 ooch RDK:s första DVD-skiva framställd av
MH (60 exempel).
Efter dagens lunch redovisade DDJ följande.
RDK har erhållit förslag från den vid Riksdomarkonferensen 2010 tillsatta arbetsgruppen rörande
förslag för rekrytering av nya domare (sammankallande Michael Holm). Stort tack för nedlagt
arbete!!!!
Förslaget innehåller följandet punkter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tvång för klubbarna att ställa upp med en aktiv domare.
Samarbeta med RGK för att ta fram graderingspoäng för domare.
Alla elever på Judogymnasiet skall ha en aktiv D-domarlicens.
Vända på arvodesskalan vid zon- och distriktstävlingar.
Utbildning i studiecirkelform i samband med träning.
Domarpiké för nya domare.
Bättre samarbete med U-LLK och J-LLK för att få med domare till internationella tävlingar.
Förtydliga för de aktiva att det är acceptabelt att döma en halv dag och själv tävla en halv
dag.
9. Facebook-grupp för domare.
RDK:s ställningstagande till förslagen.
1. Tvång har tidigare förekommit, men fungerade då inte bra. Ingen framkomlig väg för att få
nya domare. Morot fungerar bättre än piska!
2. Uppdrogs åt DDJ att kontakta Peter Martin, RGK, för att undersöka möjligheterna att
införa graderingspoäng för judodomare. KLART!
3. Ingår i CL:s uppdrag och ansvar i förhållande till Judogymnasiet att entusiasmera eleverna
att bli domare som alternativ till en tävlingskarriär.
4. Frågan ställs till landets domare i CL:s enkät.
5. Om de zondomaransvariga och utbildarna lokalt kan genomföra en kurs enligt gällande
kursplan i studiecirkelform möter det inget hinder från RDK:s sida. Särskild
utvärdering/rapport skall lämnas till RDK.
6. Förslag finns redan på en Domar-T-shirt, men någon sponsor har inte kunnat engageras.
RDK överlåter åt de zondomaransvariga att ta egna initiativ och skaffa fram en mörk
Domarpiké och RDK kan tillhandahålla den loggo som skall användas på tröjorna.
7. De Elit- och N-domare som håller tillräcklig hög nivå har under flera år uppmanats att ta
kontakt med Junior- och ungdomslandslagstränarna för att kunna åka med på
internationella tävlingar. Den möjligheten kvarstår, men i varje särskilt fall skall domaren i
fråga ha godkännande från RDK innan anmälan sker.
8. RDK är positiv att så sker på distrikts- och zonnivå och uppmanar de zonansvariga
domarna och utbildarna att sprida informationen på kurser, fortbildningar och tävlingar.
9. RDK ser positivt på att använda sig av nya sociala nätverk och skall kontakta lämplig person
i frågan. Handlägges av CL.
DDJ förtydligade i anslutning till punkten 8 att det inte är möjligt att döma respektive tävla halva
dagen på nationell och internationell nivå där RDK tar ut domarna utan där dömer man hela dagen
eller inte alls.
Manuel Santos lämnade information om planerad utbildning till Handikappdomare och framtaget
utbildningsmaterial. RDK kommer snarast att utse en arbetsgrupp för att handlägga dessa frågor.
Därefter genomgicks ytterligare exempel av de båda DVD-filmerna.
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Mellan kl. 16.00 – 18.30 deltog konferensdeltagarna i Arenahallens och Frövi Judoklubbs utsökta
dojo med drygt 500 kvadratmeters judomatta tillsammans med Ungdoms- och Juniorlandslagen
under ledning av Jakob Reinius, som uppvaktades av RDK med en liten present till nyfödde sonen
Oscar, och Jesper Hultgren.
Flera av de yngre konferensdeltagarna deltog i Randoriträningen och särskilt uppmärksammades
nyblivne Elitdomaren Henrik Petterssons modiga och kämpastarka insats mot f.d. landslagsmannen
Christoffer Johansson, cirka 150 kg tung.
Vidare informerade några av IJF-domarna om gällande regeltolkningar, visade hur judodräkterna
mäts med en SOKUTEIKI och svarade på många kluriga och intressanta frågor från ungdomarna.
För att finslipa Juniorlandslagsmedlemmarna inför Junior-EM i Belgien den 16 – 19 september
anordnades testmatcher som dömdes av de flesta av konferensdeltagarna.
Kvällen avslutades med en god och trevlig middag i Arenahallens restaurang.

Söndagen den 4 september 2011 kl. 09.15 – 12.17
Söndagen inleddes med ett hurtigt ”God morgon, har alla sovit gott?” och lite information.
DDJ upplyste bl.a.
att alla deltagarna skulle få var sitt exemplar av de båda DVD-skivorna och att IJF:s och RDK:s
facit omgående ska läggas ut på SJF:s hemsida,
att Adidas kommer att tillhandahålla en vit och en svart pikéskjorta med tryck/loggo till ett pris av
cirka 350 kr per styck (ca 15 av konferensdeltagarna visade intresse av att köpa en sådan tröja),
att RDK, om ekonomin tillåter, kommer att förse de svenska IJF-domarna med en domarjacka
(likadan som FS-ledamöterna redan erhållit) med SJF-loggo och texten ”IJF Referee” (kostnad cirka
500 kr per styck),
att RDK till årets SWOP i Borås den 28 – 30 oktober (tre dagar) kommer att ta ut 18 domare och tre
supervisors (tre mattor), varav de svenska IJF-domarna och två Elitdomare utöver utländska
domare, och att uttagningen kommer att ske i början av oktober, och
att RDK till årets Scottish Judo Open tagit ut Joakim Lindberg och Henrik Pettersson (egen
bekostnad).
Fortsatt genomgång av ytterligare exempel på årets båda DVD-filmer.
Efter en smärre justering fastställdes RDK:s förslag till Verksamhetsplan 2012 – 2015.
Därefter följde diskussioner i olika frågor, bl.a. hur nya domare ska rekryteras och redan etablerade
domare ska behållas samt hur coacher och tränare ska kunna lockas till konferensen.
Manuel Santos föreslog att det ska upprättas planer för domarnas utveckling, att årliga
”utvecklingssamtal” ska hållas och att s.k. ”feed back” ska lämnas till domarna i högre utsträckning.
Sören Ahlner förslog att RDK skulle ansöka om medel för att ta fram tröjor till domaraspiranter.
Majoriteten av konferensdeltagarna var nöjda med upplägget av konferensen, särskilt samarbetet på
judomattan med LLK och att RDK för första gången tagit fram en egen DVD-skiva. Äras den som
äras bör och MH fick nu ta emot helgens varmaste applåd.
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George Johansson fick på fråga beskedet att det går utmärkt att skicka in sekvenser från olika
matcher för att de ska bli bedömda på konferensen (så har förekommit under många år, se bl.a.
konferensprotokollet från år 2010).
För att engagera flera coacher/tränare till konferensen föreslog Björn Nyberg att det i nästa års
inbjudan ska påpekas att RDK har en egen svensk DVD-skiva för bedömning.
Konferensdeltagarna hemställde att Förbundsstyrelsen (FS) fattar beslut om att bilresersättningen
(för närvarande 18 kr 50 öre per mil) för domarna höjs.

Valen till RDK och zonerna
På valberedningens förslag valdes, sedan konferensen beslutat att RDK ska bestå av ordförande och
tre ledamöter, följande funktionärer med acklammation.
RDK-ordförande
RDK-ledamot
RDK-ledamot
RDK-ledamot

Dick D. Johansson (omval)
Christer Löfgren (omval)
Mario D´Alessandro (nyval)
Michael Holm (nyval)

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

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

DDJ tackade för visat fortsatt förtroende och uppgav att han såg fram emot samarbetet med de nu
valda RDK-ledamöterna och de zonansvariga.
Utöver vad som antecknats ovan förekom inga övriga frågor (och några förslag eller DVD-filmer
för bedömning hade inte skickats in till årets konferens).
DDJ tackade alla närvarande för visat intresse, önskade alla en säker hemresa och förklarade årets
Riksdomarkonferens för avslutad kl. 12.17.

Avslutningsvis vill RDK framföra ett stort och varmt tack till Judogymnasielärarna
Björn Nyberg och Peter Andersson för all hjälp och service med att genomföra årets
konferens på ett fint och trevligt sätt. Stort tack, Judovänner!!!

Dick D. Johansson * Christer Löfgren * Mario D´Alessandro * Michael Holm
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