Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL
fört vid Riksdomarkonferensen på Lindeskolan i Lindesberg
den 31 augusti – 1 september 2013
Konferensledning:
Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL), Mario D’Alessandro (MD) och
Michael Holm (MH), som även är RDK:s videoexpert.
Gäst: Johnny Kullenberg IJF-A, EJU.
Närvarande domare (utöver RDK och gäst):
Sandor Magyar, Kjell Ingemansson, Joakim Lindberg, Henrik Pettersson, Manuel Santos, Sofie
Damberg, Björn Nyberg, Marko Ahola, Sonny Forsberg, Harri Rutanen, Björn Larsson, Johnnie
Daniels, Manuel Valdes Gomez, Charlie Bengtström, Jonas Johansson, Per Larsson, Jan Larsson,
Jim Thydén, Marlene Tynell (coach), Björn Tynell (coach), Alf Tornberg, Christer Dahlström, Raja
Fernando, Daniel Andreasson, Niklas Strandberg, Kent Gustavsson, Mikael Risén, Albert Salling,
Richard Nisses-Gagnér, Anders Bengtsson, Magnus Ask, Alexander Andersson och Micael Öberg.

Lördagen den 31 augusti 2013 kl. 10.00 – 18.00
Inledning, information, förberedelse för val samt särskilda frågor
DDJ hälsade alla mycket välkomna och drog det praktiska. Björn Nyberg (d.ä.) hälsade oss
välkomna till Lindesberg och gick igenom vilken utmärkt service som väntade.
CL höll upprop och det var sammanlagt 37 st deltagare + 1 gäst, varav 2 damer, närvarande.
Fördelat på zoner: 12 st från norra zonen, 7 st från östra zonen, 9 st från västra zonen och 9 st från
södra zonen.
Förbundsordföranden Alf Tornberg (AT) informerade om SJF:s Vision m.m. 2012-14. AT
poängterade att man som individ skall sikta på att genomföra det som ligger nära en själv och man
har möjlighet att bidra med, man kan inte göra allt. AT presenterade vidare den nya
utbildningskatalogen, samt att FS vid EJU-kongressen har ansökt om att få arrangera EM för
Veteraner år 2016 i Helsingborg.
AT hade vid IJF-kongressen fått de imponerande siffrorna över effekten av de nya reglerna;
närmare 80 procent av de över 7.000 internationella matcher i år som ingår i statistiken slutade med
seger på teknisk poäng. Endast 1,8 procent avslutades i golden score, och 1,9 procent med hansokumake pga bengrepp.
EJU Sport director Johnny Kullenberg (JK), berättade om EJU:s skolprojekt som lanseras i fem
länder, samt en del andra satsningar som den nya webbsidan. Nästa IJF-B-test går i S:t Peterburg i
Ryssland den 19-20 april 2014.
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JK förklarade att en internationell domarkommission kommer att gå igenom effekterna av de nya
reglerna under hösten och komma med ett förslag på den slutliga versionen, med de få justeringar
som kan bli aktuella. Resultatet av kommissionens arbete kommer att presenteras på seminariet i
Mittersill i januari. I maj arrangeras ett seminarium i Turkiet där de definitiva reglerna kommer att
föredras.
DDJ frågade om det fanns synpunkter på förra årets konferensprotokoll, och några sådana fanns
inte.
Vid konferensen 2012 utsågs Henrik Pettersson (HP) och Per Eklund (PE) till valberedning inför
årets val till RDK och zonerna. PE var nu inte närvarande p.g.a. tjänsteresa.
HP konstaterade att det var bra att välja valberedning ett år i förväg. Valberedningen har fått en del
synpunkter och förslag under året.
Manuel Santos (MS) föreslog att RDK tar ut domare till Budo Nord Cup. MS påminde att RDK:s
uttagningar till större tävlingar distribueras till zondomaransvariga. CL påpekade att så görs, men
att han har missat ibland.
DDJ tog upp de sedan årsskiftet nya reglerna och frågade om det fanns några frågetecken eller
problem. Det blev en kortare diskussion, bl.a. om att en del länder tillämpar reglerna annorlunda när
man åker ut och dömer.
Det noterades att det internationella endomar-systemet kommer att användas vid U-23-SM m.m. i
Varberg och det ifrågasattes om vi skall använda endomarsystemet pga att för få domare då
används. RDK påpekade att endomarsystemet inte medför att färre domare kallas till tävlingarna.
Det är tre domare som dömer varje match även i endomar-systemet.
Frågan om behovet av att investera i hörsnäckor togs upp. Det konstaterades att det är att föredra.
Endomar-systemet kommer att användas vid exempelvis SWOP.
Dvd-pass
DDJ informerade om att det inte har arrangerats något EJU-seminarium med en internationell dvd,
därför består dvd-genomgången endast av RDK:s dvd, som förtjänstfullt har sammansatts av RDK:s
videoexpert MH.
Valfrågor
HK presenterade valberedningens förslag inför söndagens val.
Praktikpass
Praktikpass med junior- och ungdomslandslagen och internationell riksrandori. Det handlade främst
om att döma träningsmatcher, där alla domare även fick pröva att handha care-systemet samt att alla
fick feedback. Passet avslutades med en frågestund med de aktiva och coacher, inklusive
klubbcoacher på plats.
Kvällen avslutades med en god och trevlig middag på hotellet.
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Söndagen den 1 september 2013 kl. 09.15 – 13.15
Dvd-pass
Söndagsmorgonen inleddes med fortsatt dvd-arbete och samtliga totalt 69 exempel hanns med.
Information
AT informerade om utvecklingen i förbundet och diverse beslut som har tagits. Det har bl.a.
beslutats att dela upp Riksgraderingskommittén. Det har också kommit nya arbetsordningar för
kommittéerna som bl.a. anger att det inte bara skall vara experter inom respektive judoområde i
kommittéerna, utan även vara ”experter” inom ex. IT.
Dvd-pass
Dvd-arbetet fortsatte med de sista exemplen.
Här följer en kort not kring vilka frågor som var mest i fokus i exemplen.
- Ippon, endast vid ”real impact”.
- Spectator-ippon diskuterades.
- Waza-ari, rullande landning är inte ippon.
- Gränsdragningen mellan yuko – waza-ari. Yuko om landning på sidan, sidan/rygg waza-ari.
- Hansoku-make, endast om man är helt säker på var handen/armen är placerad på uke.
Facit till dvd:n publiceras så snart som möjligt på vår domarwebb av CL och de som inte var med
på konferensen kan beställa ett exempelar av dvd:n via förbundskansliet.
För att visa prov på hur lugnt och kontrollerat en domare bör uppträda visades VM-finalen i -100 kg
där värdens högst rankade domare, ryske Vladimir Vostrikov, dömde. Ett föredöme såväl i sitt lugn
och sitt fokus på de tävlande som i sina rörelser och tydliga tecken. Domaren är aldrig det centrala
på mattan, när domaren ”inte märks” har han/hon gjort ett perfekt jobb.
Administrativa delen
Motionen från Sören Ahlner gällande ett formaliserande kring utdelandet av klassificeringar. DDJ
pekade på RDK:s svar, publicerat i mötesprotokoll 55 (2013), och lämnade därefter ordet fritt.
Jonas Johansson föreslog en lösning som innebar att om det är någon som kommer att få en låg
klassificering så tar man den domaren åt sidan innan tävlingen är slut för den extra feedback som
behövs.
Efter flera ytterligare inlägg från mötesdeltagarna ansågs motionen besvarad i enlighet med RDK:s
skriftliga svar.
Sonny Forsberg (SF) frågade om barnreglerna är under revidering. Huvudfrågan var om sutemitekniker skall tillåtas, idag är ju yuko sutemi-waza ok, vilket ifrågasätts.
Ingen åtgärd kan vidtas av konferensen, men frågan är väckt och det är upp till tävlingskommittén
att titta närmare på frågan.
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Valen till RDK och zonerna
På valberedningens förslag valdes följande funktionärer med acklamation.
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

Mikael Risén (nyval)
Charlie Bengtström (omval)
Marcus Elfver (omval)
Kjell Ingemansson (omval)
Katrin Ivarsson (omval)

Valberedare

Henrik Pettersson (omval) vald till sammankallande.
Per Eklund (omval)
Manuel Santos (nyval)

Per Larsson anmälde Södra zonens intresse att arrangera 2014-års konferens.
BN föreslog ett namnbyte på konferensen för att coacher skall känna sig mer välkomna och delta i
större skaror.
Niklas Strandberg saknade möjligheten att vi själva får testa situationer under praktikpasset.
Synpunkter på vidareutveckling av vår svenska dvd, där MH gör en jätteinsats.
SF efterlyste fler ne-wza-situationer samt kantsituationer.
RDK kommer försöka hitta fler matchsekvenser kring ex passivitet.
AT tackade för året som gått och noterade att RDK är en kommitté som gör allt de skall och lite till.
AT uppmanade till deltagande vid kommande helgs Teachers Seminar.
DDJ tackade för visat fortsatt förtroende för sig och RDK som helhet.
DDJ tackade alla närvarande för visat intresse, önskade alla en säker hemresa och förklarade årets
Riksdomarkonferens för avslutad kl. 13.15, varefter kursintyg och dvd:er delades ut.

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