Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL
fört vid Riksdomarkonferensen på Scandic Hotell i Borås den 1 – 2 september 2012
Konferensledning:
Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL), Mario D’Alessandro (MD) och
Michael Holm (MH) som även är RDK:s videoexpert.
Gästföreläsare Franky de Moor, EJU Referee Commission (FdM)
Närvarande domare (utöver RDK och gäst):
Staffan Broman, Sandor Magyar, Driton Toni Osmani, Kjell Ingemansson, Nicola D´Alessandro,
Joakim Lindberg, Henrik Pettersson, Manuel Santos, Sofie Damberg, Marcus Elfver, Björn Nyberg,
Per Eklund, Marko Ahola, Sören Ahlner, Sonny Forsberg, Harri Rutanen, Annika Sandin
Engstrand, Björn Larsson, Johnnie Daniels, Manuel Valdes Gomez, Jan Larsson, Charlie
Bengtström, Jonas Johansson, Per Larsson, Jim Thydén, Mathias Pettersson, David Lätt, Alf
Tornberg, Christer Dahlström, Raja Fernando, Martin Amelang och Tommy Nilsson.

Lördagen den 1 september 2012 kl. 10.00 – 18.30
DDJ hälsade alla mycket välkomna på engelska, med hänsyn till vår gästföreläsare.
CL höll upprop och det var sammanlagt 37 st deltagare, varav två damer, närvarande, 13 st från
norra zonen, 9 st från östra zonen, 7 st från västra zonen och 8 st från södra zonen, samt vår
gästföreläsare FdM från Belgien.
Konferensdeltagarna utsåg efter diskussion och val Kjell Ingemansson och Manuel Santos till
valberedning inför söndagens val till RDK och zonerna.
FdM poängterade hur han uppskattade att vi har en förbundsordförande Alf Tornberg (AT) som är
domare, samtidigt som han tyckte det var synd att vi inte hade några coacher med på konferensen,
som man hade på EJU:s domarkonferens.
FdM fortsatte med att berätta om dömandet, bl.a. hur han som tränare och coach blev domare av en
slump och sedan dömde en lång rad EM, VM och två OS. När han får frågan om vad som är det
bästa med att döma är hans svar: ”det är den bästa platsen i hallen” att se judo på!
Han presenterade utbildningssystemet i Belgien, som har flera likheter med vårt där det krävs totalt
13,5 timmars teori och praktik (de har det på en helg, vi på två) samt skall döma tre tävlingar (tre
tävlingar är ett minimum hos oss) innan de kan göra licenstest. En detalj som lyftes fram var hur
man identifierar extra talangfulla domare och ger de speciell uppmärksamhet – ”Don’t stop talented
referees!” löd FdM:s uppmaning.
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FdM betonade att det är många parametrar som skall stämma för att bli en bra domare: bl.a. måste
det fungera hemma med din familj, med ditt arbete och du måste ha ett eget brinnande intresse. Han
uppmanade alla domare att vara på mattan även i andra roller än domarens, träna själv eller vara
tränare.
FdM bjöd på en rad tips:
- Var en gentleman/-woman, både på och bredvid mattan. Med rätt attityd möts man med
respekt.
- Hoppas inte att dina kollegor gör misstag, du skall fokusera på din prestation.
- Du är ansvarig för dina egna beslut, ta egna beslut och skyll inte på kantdomaren.
- Du skapar själv din position, försäkra dig om att du ser de tävlandes fyra händer, då står du
rätt.
- Lär av andra, utan att försöka bli en klon.
- För internationella domare – försöka alltid att vara bäst!
- Alla domare gör misstag; skillnaden mellan en bra domare och en toppdomare är att
toppdomaren har inga problem att fortsätta med nästa match, medan en bra domare får en
dålig känsla som påverkar även kommande matcher.
Genomgång av årets IJF-dvd World Flashes 2012 och RDK:s dvd framställd av MH (59 exempel).
Här följer en lista med sådant som är värt extra uppmärksamhet, kompletterat med hänvisning till
exempel på de två dvd:erna. Inom parentes ex. på RDK:s dvd.
-

-

Du kan inte kontra när du inte har kontakt med mattan; ex 1.
Vem har kontroll över rörelsen? De vanligaste exemplen var när domaren gav poäng på
landningen utan att se vem som hade kontroll, om någon överhuvudtaget hade kontroll;
ex 9, 13, 15, 31, 33, 34, 41, 44, 51, 54 samt 57 (20, 44 RDK).
Om du inte är säker på vem som har kontrollen – döm ingen poäng.
I en del situationer, speciellt vid försvar får man inte övertolka. Att bara ha kontroll och
styra ner/bort tori är inte detsamma som att man gör ett kast.; ex 19, 39
Kommunicera, små diskreta nickningar osv räcker från kantdomaren, om mattdomaren är
med; ex 52 (kommunicerades det inte)
Varje gång du ger poäng – säg för dig själv direkt till vem: vit eller blå (yuko blå osv)!
Vid kanten och det är på gränsen till ute, är du tveksam ge poäng – positivt tänkande; ex 23.
Det är ofta gråzoner när man dömer, det hör till.
Ny tolkning! Bryta grep med knäet eller slå med hand = shido; ex 36.
Vid landning på sidan är det inte yuko när uke landar på armbågen och armbågen inte ligger
tätt intill kroppen; ex 12, 38, (38, 53 RDK).
Hur benen landar spelar ingen roll, landningen med överkroppen är det väsentliga; ex 47
Om landning i brygga, kolla så att inte uke landar på tori = ingen poäng; ex 10, (59 RDK)
Vi kan kalla tillbaka de tävlande om det har blivit fel segrare som pekas ut.
Vi har ingen ny syn på användningen av hijab eller motsvarande efter OS, det är förbjudet.
Kom ihåg, visa inte som kantdomare, om du håller med mattdomaren.

FdM tipsade alla om webbplatsen:
www.referee.judobase.org
FdM berättade även om vad som kan komma när det gäller nya regler, men eftersom det inte är
officiellt får det spridas vidare muntligt. En detalj skall dock nämnas här, nämligen att det kan bli så
att vi slopar hantei och golden score får hålla på tills avgörande sker.
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Som avslutning på dagen tackade DDJ och konferensen MH för hans utmärkta jobb med att ta fram
en egen dvd-skiva.
MD uppmärksammades med en varm applåd med anledning av uttagningarna till årets hat trick,
uttagen till senior-EM, U23-EM och J-EM. Marcus Elfver (ME) uppmärksammades med en varm
applåd för uttagningen till Kadett-EM.
Kvällen avslutades med en god och trevlig middag på hotellet.

Söndagen den 4 september 2011 kl. 09.15 – 12.17
Söndagsmorgonen inleddes med fortsatt DVD-arbete, både RDK:s och IJF/EJU:s dvd, och samtliga
totalt 119 exempel hanns med! Se kommentarer på enskilda punkter ovan.
Administrativa delen
Medan den i Belgien uppväxta Nicola D’Alessandro drog ut FdM på äventyr, tog den
administrativa delen av konferensen vid efter den tidigarelagda lunchen.
AT presenterade SJF:s Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014. Han
informerade om förbundets nya utbildningskoordinator.
AT informerade vidare om den nya webbplatsen för förbundet som lanseras under hösten. Den
kommer att ha en helt ny struktur och tre ingångsvägar för att göra den lättillgänglig oavsett om är
etablerad inom judo, helt ny eller intresserad journalist.
AT berättade även om organisatoriska förändringar på en del håll i SJF. De uppgraderade
tävlingsbestämmelserna TB12 är klart inom kort.
Sören Ahlner följde upp frågan från förra årets konferens om att ta fram tröjor till domaraspiranter.
DDJ svarade att det är klart att SBI ställer upp med 200 domarpikéer i svart färg. Det kommer att
stå DOMARE med lite större bokstäver på ryggen.
DDJ efterfrågade eventuella synpunkter på föregående års konferensprotokoll. Det blev inga och
protokollet godkändes och lades till handlingarna.
DDJ informerade om N- respektive Elit-test under hösten 2012, samt om statistik från deltagandet
på konferenserna.
Zonernas rapporter:
S: Driton Tony Osmani (DTO) – Det har fungerat bra i zonen. Domarna från zonen har varit på
många tävlingar både nationellt och internationellt.
V: Jonas Johansson – Vi är en liten skara licensierade domare nu. Vi har haft flera kurser över hela
zonen från Värmland till södra Halland, så det finns en del nya aspiranter.
Ö: ME – Två D-kurser som gav några nya aspiranter. En tävling i Eskilstuna krockade med en
större tävling vilket gjorde att man inte fick domare och fick ställa in.
N: Kjell Ingemansson – Vi har haft många kurser med riktigt bra deltagande. Glädjande var att vi i
Sundsvall lyckades locka kursdeltagare även längre norr ifrån.
ÖN: Kjell Ingemansson (ej ansvarig för zonen) – Vi har försökt hjälpa dem också, men det är svårt.
Avstånden avskräcker och det är svårt med kostnaderna.
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MD la till att Norra zon har mycket bra med antalet domare och klarar tävlingar med egna domare.
DDJ berättade om RDK:s redovisning av domarutbildningar under 2011.
DDJ berättade om arbetet med att få fram ett gemensamt utbildningsmaterial, och att vi väntar på
material som flera domare har i uppdrag att få fram under MH:s ledning. En uppmaning är att
försöka forcera arbetet så att vi kan ställa samman alltihop.
DDJ berättade att Borås behöver domare som funktionärer till Europacuptävlingen i Borås i den 2628 oktober och uppmanade till att så många som möjligt ställer upp.
AT informerade om att det kommer att hållas flera seminarier under Europacuptävlingen i Borås för
tränare och klubbledare samt en särskild tjejsatsning.
MD informerade om att Björn Nyberg är utsedd att delta på IJF-B-examen i Prag 2013 och Björn
Larsson och DTO testar för Elitlicens i december i Göteborg.
DDJ informerade om att EJU har kommit med besked att CL får delta vid examen för IJF-A-licens i
Sydkorea i december.
DDJ informerade om RDK:s förslag om nya regler för Domarbestämmelserna kring en alternativ
ersättningsform – betalning till bankkonto - vid sidan om grundregeln att kontantbetalning skall ske.
En lång diskussion tog vid och slutsatsen och beslutet blev att vi ändrar huvudregeln: all betalning
sker till bankkonto. RDK formulerar regeln till Domarbestämmelserna och tar fram en blankett som
domare tar med till tävling. Möjlighet till förskott skrivs in i reglerna.
Valen till RDK och zonerna
På förslag från Manuel Santos beslöts att valberedare utses för kommande år vid varje konferens.
På valberedningens förslag valdes följande funktionärer med acklammation.
RDK-ordförande
RDK-ledamot
RDK-ledamot
RDK-ledamot

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

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

Manuel Santos (nyval)
Charlie Bengtström (nyval)
Marcus Elfver (omval)
Kjell Ingemansson (omval)
Katrin Ivarsson (nyval)

Valberedare

Per Eklund (nyval)
Henrik Pettersson (nyval)

DDJ tackade för visat fortsatt förtroende och att han såg fram emot samarbetet med de nu omvalda
RDK-ledamöterna och de zonansvariga. Han påpekade också att vi har ett gemensamt ansvar
allihop att driva verksamheten vidare.
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AT tackade för året som gått och samarbetet med RDK och önskade lycka till framöver.
DDJ tackade alla närvarande för visat intresse, önskade alla en säker hemresa och förklarade årets
Riksdomarkonferens för avslutad kl. 14.12.

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