Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL
fört vid Riksdomarkonferensen på Scandic i Lund
den 6 september – 7 september 2014
Konferensledning:
Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL), Mario D’Alessandro (MD) och
Michael Holm (MH), som även är RDK:s videoexpert.
Gästföreläsare: Bernd Achilles (BA), IJF Referee director /EJU Referee
commission
Gäst: Johnny Kullenberg IJF-A, EJU/IJF Sport director.
Närvarande domare (utöver RDK och gäster):
Sandor Magyar, Kjell Ingemansson, Joakim Lindberg, Henrik Pettersson, Manuel Santos, Sofie
Damberg, Tommy Nilsson, Björn Nyberg, Johnnie Daniels, Niclas Daniels, Charlie Bengtström,
Jonas Johansson, Per Larsson, Jan Larsson, Jim Thydén, Alf Tornberg, Christer Dahlström, Raja
Fernando, Marcus Elfver, Daniel Andreasson, Niklas Strandberg, Kent Gustavsson, Mikael Risén,
Richard Nisses-Gagnér, Anders Bengtsson, Magnus Ask, Mathias Pettersson, Driton Toni Osmani,
Helena Mellström, Jonas Johansson, Per Eklund, Nicola D’Alessandro, Alexander UgnellAndersson, Stig Engström, Anders Bengtsson, Richard Bengtsson, Edvin Rimbe, Nikita Rietz,
Andras Csillag och Robert Eriksson (förbundskapten).
Sammanlagt 45 st deltagare + 2 gäster, varav 3 damer och en coach, närvarande. Fördelat på
zoner: 10 st från norra zonen, 9 st från östra zonen, 13 st från västra zonen och 13 st från södra
zonen.

Lördagen den 31 augusti kl. 10.00 – 18.00
Inledning, information
DDJ hälsade alla mycket välkomna och drog det praktiska.
BA började med en rapport från VM som ledde till slutsatsen att de nya reglerna är mycket positiva
”the new rules support real judo”.
80 % av matcherna avgjordes på tekniska poäng, 20 % på varningar.
Uppdelat:
Ippon: 54,5 % (=366 matcher). I OS 2012 slutade 44% med ippon.
Waza ari: 14,7 % (=99 matcher)
Yuko: 11,8 % (=79 matcher)
Shido 15,3 % (=103 matcher)
Fyra shido (=hansoku make): 2,8% (=19 matcher)
Hansoku make för grepp under bältet: 0,89 %
Golden score: 2,38 % (=16 matcher), alla utom en avgjordes på poäng inom 30-40 s.
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Ippon uppdelat i vinstteknik
229 nage waza
137 ne waza, varav: 93 osae komi, 17 shime waza och 27 kansetzu waza.
BA betonade mycket starkt vikten av att man som domare hänger med i utvecklingen av
tävlingsjudon, så att man kan förutspå vad som händer på mattan. Själv deltar han regelbundet
vid Olympic Trainingcamps där han studerar de aktivas randori i både tachi waza och ne waza för
att se och lära. Han gav rådet till alla domare att besöka träningsläger för t.ex. landslaget! Men stör
inte träningen; man observerar och man kan svara på frågor från tränare och aktiva.
BA noterade att judon hade näst flest länder representerade under OS i London. Han förklarade
också att när reglerna ändras får de alltid mail med frågor om varför. ”Vi vill hela tiden utveckla
judon som tävlingssport och göra den begriplig för media och åskådare”, löd BA:s svar. Han
berättade lite om IJF-presidenten Mariuz Vizer och hans idéer och vilja att utveckla judon, vilket
har lett till att domare och rutinerade coacher arbetar tillsammans. Ett nytt och bra sätt att jobba,
konstaterade BA.
NY REGEL: all ”vård” måste ske utanför mattan vid kantdomarbordet fr.o.m. nu! Regeln
träder ikraft omedelbart internationellt. RDK och konferensen beslöt att regeln gäller även i
Sverige med omedelbar verkan. Den tillämpas förstås med sunt förnuft!
BA betonade starkt att vi domare inte får vara slavar under care-systemen, 80 % av allt som händer
på mattan skall man kunna lösa direkt genom att se situationen live! Alltså utan att behöva titta på
datorskärmen. När kantdomarna konfererar om situationer så skall det vara mycket korta snack.
Man är inte ”bara” en kantdomare. Man har ansvar för matchen tillsammans med mattdomaren.
Nu låter kommissionen också domarna sköta matchen själva. Domare måste ha koll på judokans
uppförande på mattan, och kantdomarna skall även ha koll på coacherna.
BA berättade lite om hur uttagningen till stortävlingarna går till med en toppgrupp och
rankinglistorna, samt med den publicerade IJF-rankning som finns som mall. Noterbart är att Mario
D’Alessandro fanns med på kommissionens särskilda lista.
Några råd från BA:
- Strikt och konsekvent användning av shido är väldigt viktigt. Det är inte vi domare som skapar
shido, det är de tävlande. Vänta inte med shido, tillämpa reglerna redan från början av matchen.
- Om de två tävlande har riktigt grepp ge dem lite tid…!
- Om enhandsgrepp: krävs attack direkt annars shido.
- Vi skall inte döma på något vi inte ser, (ex. Grol på GP i Budapest).
- Betonade att vi måste låta de tävlande fortsätta på kanten.
- Domarna behöver generellt förbättra tolkningen av ippon, den är alltför ojämn idag. Det krävs
”impact on the back”. BA visade ett antal egna exempel på ippon och waza-ari, där de sistnämnda
gällde främst rullande landningar, det är waza-ari även om det är kast med fart och kraft.
NOT: en detalj som kom upp när vi senare tittade på de svenska exemplen var att den rullande
landningen skall vara i landningen, inte efter landningen, då kan de rulla utan påverkan på
poängbedömningen.
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- På en fråga svarade BA att sk super ippon/spectator ippon, där man alltså skall ge ippon även om
kontrollen inte är optimal, bara kan bli aktuellt i extrema fall.
Robert Eriksson (RE) påpekade att bedömningen av yuko inte var konsekvent på VM. BA höll
med, ja, vi vill ha ännu mer konsekvent bedömning.
Dvd-pass
Här följer några punkter som kom upp under genomgången av EJU-klippen, med tips från BA.
- Landning i brygga blir idag ippon, och det skall tillämpas strikt. Så snart uke ”arch in the air”,
alltså bågar upp kroppen som en brygga så skall det dömas ippon. Hur landningen sedan sker spelar
ingen roll. Man vill få bort det här sättet att motverka kastpoäng.
- Kolla huvudet, det visar om den tävlande ”arching”.
- På kanten: om judokan rör sig till kanten tas en medveten risk. Kliver man ut med en fot och
motståndaren håller fast = shido. Motståndaren måste inte vara snäll och låta en kliva tillbaka in.
- Många domare har problem med att se när judokan attackerar först efter att de har klivit ut med
båda fötterna; är båda fötterna ute är det shido, inte poäng.
- Det kan vara svårt att avgöra om någon kliver ut eller trycker ut, var uppmärksam på när någon
trycker ut.
- Säg aldrig matte mitt i en aktion på kanten, och inte för snabbt på kanten. EJU-klippen visade flera
exempel på för tidig matte.
- Om du inte är säker, ge inte shido. ”Don’t hunt shido!”
- VIKTIGT att ge RÄTT shido, rätt tecken med rätt timing.
- OBS, ha koll på starka judoka som bara håller ner motståndaren, de skall ha shido.
- Ser du inte, kan du inte bestraffa!!!!
- Tänk på att alla coacher funderar över hur de aktiva kan utnyttja reglerna taktiskt, det är en av
deras uppgifter. Många tävlande kan också reglerna och utnyttjar det. Det är inget konstigt.
- En domare får inte bli överraskad på mattan.
- Tveksam om poäng, ge inte poäng: ”no score is better than wrong score”
- RE; domare får inte överanalysera på mattan, mycket som händer bara sker utan att judokan är
medveten. Allt som sker är inte medvetet, då är det bättre som domare att fria.
När Achilles lämnade seminariet vid kl 16 gick vi själva igenom de 20 sista exemplen på EJU/IJFstickan.
Ytterligare information från BA:
Det blir IJF-seminarium varje år i januari i Malaga: IJF måste ge guidelines, inte EJU.
Det blir dessutom ett EJU-seminarium i maj varje år (som också är till för sociala kontakter mellan
domare och coacher).
Med gemensamma seminarier för domare och tränare får vi större förståelse för varandras uppgifter,
vi är inte varandras motståndare!
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På eju.net kommer det att bli möjligt för alla att testa sina regelkunskaper genom att kunna se klipp
á la skolexempel. Man får sedan välja mellan tre svarsalternativ och se om man bedömde det hela
korrekt.
Toppdomarna har ett särskilt program med deltagande på OTC.
JK avslutade dagen med att berätta om det internationella arbetet med de ständigt växande
veteranmästerskapen, och domaruttagningarna i framtiden.
Kvällen avslutades med en god och trevlig middag på hotellet.

Söndagen den 7 september kl. 09.00 – 13.00
Dvd-pass
Söndagsmorgonen inleddes med fortsatt dvd-arbete, och då med vår egen dvd med 50 exempel.
Information
DDJ lite kort om utbildningsplanen och de nya supervisor-reglerna, som motsvarar våra egna
tidigare riktlinjer.
DDJ tog upp en del information och lyfte fram den nya ”roll-upen” som Jonas Johansson har tagit
fram: ”Fråga domaren!”. En informations- och rekryteringåtgärd som skall användas på tävlingar.
Exakt hur och i vilken utsträckning får man lösa lokalt på bästa sätt. Det finns en i varje zon.
Använd den!!
Förbundsordföranden Alf Tornberg (AT) informerade om RF:s satsning mot trakasserier och
kränkande beteenden.
Sexuella trakasserier: ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker. Tänk på att
trakasserier kan vara av skilda slag, fysiskt, verbalt och icke-verbalt. Avgörande är den utsattes
upplevelse, inte motivet bakom. Ledorden är: Trygghet och respekt.
Anders Bengtsson betonade att SJF måste ha ett rapporteringssystem så att man vet vart man skall
vända sig om man blir drabbad, oavsett nivå.
AT: SJF skall inrätta en Disciplinnämnd, som skall ta hand om alla disciplinärenden istället för att
FS handlägger och beslutar. AT betonade att ge inte upp om du är drabbad!
Administrativa punkter
AT berättade om kommittéernas funktion och betonade vad arbetsordningen säger om hur
kommittéordförande utses. Där framgår det att FS utser ordförande, som i sin tur utser övriga
ledamöter i kommittéen. Det skall också finnas ett antal särskilda funktioner i varje kommitté.
Valet som görs på riksdomarkonferensen är att förslag. Vid första styrelsemötet efter årsmötet utser
FS vilka personer som skall leda de olika kommittéerna, förtydligade AT.
Därefter följde en diskussion med ett stort antal inlägg om hur det skall se ut och huruvida valet vid
riksdomarkonferensen har någon praktisk funktion.
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DDJ frågade konferensen om deltagande domare på riksdomarkonferensen rösta och till FS föreslå
RDK:s ordförande, ledamöter och zondomaransvariga?
Votering begärdes, handuppräckning under överinseende av rösträknare Björn Nyberg och Marcus
Elfver.
Ja: 20, behåll bestämmelserna som idag.
Nej: 14, nej, överlåt till FS.
Valen till RDK och zonerna
Majoriteten i valberedningen som utsågs vid konferensen 2013: Henrik Pettersson, Per Eklund
(PE) och Manuel Santos (MS), kom genom PE med förslaget omval på samtliga poster i RDK.
MS föreslog Mario D’Alessandro som ordförande (Han tackade dock nej.)
På valberedningens förslag valdes alltså följande funktionärer.
RDK-ordförande
RDK-ledamot
RDK-ledamot
RDK-ledamot
Zondomaransvariga
Södra zonen
Västra zonen
Östra zonen
Norra zonen
Övre norra zonen

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

Anders Bengtsson (nyval efter sluten votering 7-5,
Sandor Magyar var också föreslagen)
Charlie Bengtström (omval)
Marcus Elfver (omval)
(Magnus Ask var också föreslagen).
Kjell Ingemansson (omval)
Annika Sandin-Engstrand (nyval)

Frågan dök upp om vi överhuvudtaget skulle välja valberedning, och röstningen utföll med JA.
Valberedare

Per Eklund (omval) vald till sammankallande
Henrik Pettersson (omval)
Enhälligt

DDJ tackade avgående Mikael Risén och Katrin Ivarsson för väl utfört arbete som
zondomaransvariga och hälsade de nya välkomna.
Charlie Bengtström (CB) föreslog att man någon gång per år har ett RDK-möte tillsammans med
de zondomaransvariga för att öka informationsutbytet.
MS – Vad gör RDK för att behålla och rekrytera domare? MS poängterade att det måste komma
positiva signaler från RDK för att inte tappa domare.
CL pekade på roll-upen och på satsningar som att stötta JC Sundsvalls kurs för tjejer som kommer
att ledas av Sofie Damberg. Men att det krävs insatser av alla.
CB och MR kom med tips, i västra zon har man infört zonmentorer för att hjälpa nya domare. I
södra zon arbetar man med att stötta genom att Judo Syd står för kursavgifter vid domarkurser.
AT informerade om förbundets vision och en reviderad arbetsplan som FS jobbar med.
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Dvd-pass
Dvd-arbetet fortsatte med de sista exemplen.
Avslutning
DDJ tackade MH för ett strålande arbete med RDK:s dvd:s.
MD informerade om N-test den18/10 vid SJO, samt en N-kurs i Frölunda i höst.
Filmerna från RDK:s dvd och EJU:s filmer kommer att finnas på en länk på judo.se. Där kommer
även facit att publiceras. Deltagarna vid konferensen fick en dvd med de svenska klippen.
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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