Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL
fört vid SJF:s Seminarium för Domare och Tränare på Scandic Hotell Linköping
City den 29 augusti – 30 augusti 2015
Konferensledning:
Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL), Mario D’Alessandro (MD) och
Michael Holm (MH), som även är RDK:s videoexpert.
Närvarande domare (utöver RDK och gäster):
Sandor Magyar, Kjell Ingemansson, Joakim Lindberg, Manuel Santos, Johnnie Daniels, Jonas
Johansson, Per Larsson, Alf Tornberg, Christer Dahlström, Raja Fernando, Marcus Elfver, Niklas
Strandberg, Mikael Risén, Richard Nisses-Gagnér, Anders Bengtsson, Richard Bengtsson, Magnus
Ask, Per Eklund, Nicola D’Alessandro, Stig Engström, Nikita Rietz, Andras Csillag, Manuel
Valdes-Gomez, Hans Schyldt, Nils Löfberg, Emil Näslund, Muriel Steiner, Annika Sandin
Engstrand, Renat Abushaev, Marko Ahola, Björn Tynell, Marlene Tynell och Julius Tynell.
Sammanlagt 37 st deltagare, varav 3 damer, närvarande. Domare fördelat på zoner: 1 st från övre
norra zonen, 7 st från norra zonen, 12 st från östra zonen, 5 st från västra zonen, 10 st från södra
zonen samt 2 st coacher.

Lördagen den 29 augusti kl. 13.00 – 14.00
Lunch

14.00-19.10
Inledning, information
DDJ hälsade alla mycket välkomna och drog det praktiska.
DDJ överlämnade en IJF-B-slips till Kjell Ingemansson, IJF-B Honorary.
Förbundsordförande Alf Tornberg (AT) informerade om den pågående omorganisationen inom SJF.
Domarnas verksamhet kommer att i den nya organisationen hanteras av ett Domarutskott som ligger
under verksamhetsområdet Tävling. Den nya organisationen börjar gälla den 1/1 2016, fram tills
dess fortsätter RDK sin verksamhet som tidigare."
AT fick besvara en lång rad frågor.
DDJ gick igenom det nya regeltolkningshäftet från IJF (ligger uppe på webben). Alla
rekommenderades att ladda hem det och läsa igenom.
Konferensen beslöt att inte genomföra praktikpasset.
Dvd-pass - 16.15-19.10
EJU-exempel 1-10 och 61-63, betoning på ippon/waza-ari resp. brygga.
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16.45 – 17.30 Grupparbete med EJU-exempel 11-20.
17.30-18.00 genomgång/redovisning av grupparbetet.
18-18.30 Grupparbete RDK-exempel 1-10.
18.30-19.10 genomgång/redovisning av grupparbetet.
Det som diskuterades mest var två kaeshi waza-situationer (kontringssituaitioner), och frågan
huruvida det verkligen skedde ett övertagande av tekniken så den kunde poängbedömas.
Kvällen avslutades med en god och trevlig middag på hotellet.

Söndagen den 30 augusti kl. 09.00 – 13.00
DDJ inledde med att fråga om reaktioner på grupparbetet. Reaktionerna var övervägande positiva.
Alla kommer till tals på ett bra sätt.
Dvd-pass
9.15-12.35 grupparbetete
Söndagsmorgonen inleddes med fortsatt dvd-arbete.
9.15-9.50 Grupparbete RDK-exempel 11-20.
9.50-10.15 genomgång/redovisning av grupparbetet.
Diskussion kring exempel 14, att det var dykning var alla överens om. Diskussionen gällde hur
domaren skall agera kring direkt hansoku make. Vid vissa direkt hansoku make får den tävlande
fortsätta, vid andra får judokan inte fortsätta (när förseelsen strider mot judons anda). Domaren skall
säga till sekretariatet om den tävlande får fortsätta eller inte. Eventuellt kan domarens uppgift
läggas till i tävlingsreglerna.
10.30-11.30 Grupparbete RDK-exempel 21-30, samt diskussion kring rekrytering, klassificering
och tävlingskrockar.
11.30-12.00 genomgång/redovisning av grupparbetet.
Rekrytering: Här följer ett urval tips från grupparbetena.
Få upp engagemanget på klubbarna att stödja sina domare. Hur arbeta mot/med klubbarna? Svar:
Idrottslyftspengar? I större utsträckning ha supervisors som stöd för nya domare på fler tävlingar.
Nyttan av att ha klubbtävlingar där ungdomar får stå och känna på det. Trycka på att klubbledningar
måste supporta blivande och nya domare, samt ha rätt attityd gentemot domare.
Obligatorisk domarkurs för att gå upp för dan-grad. Vi måste få ut att det är roligt att döma. En
tidigare licens än barnungdomslicens? Ersätta unga domare. Få unga delaktiga i
tävlingsevenemangen. Vi måste försöka få upp de som inte vill fortsätta tävla i domarkarriären. Vi
som domare måste skapa en bra och trevlig kontakt med de som sitter i sekretariatet, för att det ofta
är unga tävlande som sitter i sekretariatet, och skapa en positiv bild av oss domare. Försöka få
ungdomar att förstå värdet av att gå en domarkurs för att förstå reglerna och för att ha något att falla
tillbaka på när man slutar tävla. Skall vi försöka få med domare på fler läger och kurser för tävlande
och coacher.
Namnbyte på ”D-domarkurs” till ”Regelkurs”, för att inte betona domeri utan regelkunskap.
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Klassificering: Bland synpunkterna fanns att klassificera redan på zonnivå. Mentorskap även
gentemot nya domare. En annan grupp såg inte behovet av mer klassificering, feedback under
tävlingen är viktigare; vilket flera instämde i.
Tävlingskrockar: Diverse diskussioner kring tävlingskrockar, och problem att få ihop domare vid
krockar.
Förslag från Christer Dahlström att deltagarförteckningen till konferensen skickas ut till deltagarna
i god tid före konferensen.
Administrativa punkter
12.35-13.00
Motioner:
- Sören Ahlners motion om en ny domarorganisation. RDK föreslog att motionen skulle
lämnas utan åtgärd; detta ligger inte på RDK utan på FS att besluta.
Konferensen beslutade enligt RDK:s förslag.
- Per Larssons motion om arvode även för domare som testar för högre licens. RDK
konstaterar att praxis är ändrad i enlighet med motionen sedan våren 2015 (se protokoll 67),
varför motionen ansågs besvarad.
- Manuel Santos motion att RDK skall föreslå FS att besluta om förändring av SJF:s
Graderingsbestämmelser så att en uttagning till tävling av RDK/EJU/IJF ger fler
graderingspoäng. RDK tillstyrkte motionen och konferensen beslutade i enlighet därmed.
Val av nytt RDK eller inte?
Marcus Elfver: Det står klart att det blir en ny organisation från årsskiftet, därför blir ett nytt val nu
ett spel för galleriet. Vi kan hoppa över det. Konferensen var enig efter lite diskussion kring den nya
organisationen.
AT informerade att det i utskotten kommer att kunna adjungeras t.ex. zondomaransvariga. DDJ
betonade också att om inga beslut om nya funktionärer tas gäller tidigare beslut = RDKledamöterna och de zonansvariga kvarstår som nu.
DDJ frågade om fler övriga frågor. Det fanns inga.
Avslutning
DDJ tackade för visat intresse och önskade alla en bra judohöst.
Not: Filmerna från RDK:s dvd och EJU:s samt IJF:s filmer kommer att tillsammans med facit
finnas på en länk på judo.se. Deltagarna vid konferensen fick en dvd med RDK- och EJUexemplen.
DDJ tackade alla närvarande för visat intresse, önskade alla en säker hemresa och förklarade årets
Riksdomarkonferens för avslutad kl. 13.00, varefter kursintyg och dvd:er delades ut.

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