Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 39 – 2010
fört vid RDK:s möte den 29 – 30 oktober 2010 i samband med Swedish Judo Open
på Grand Hotell i Borås (kl. 20.50 – 23.25 resp. 22.00 – 24.00)
Närvarande:

1§

Dick D. Johansson (DDJ)
Christer Löfgren (CL)
Andréas Björkman (AB)

Mötets öppnande

DDJ hälsade RDK-kollegorna varmt välkomna till helgens möte och SWOP och förklarade mötet
öppnat.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 38 den 15 september 2010.
3§

Ekonomi

DDJ informerade
att några uppgifter om RDK:s aktuella ekonomiska ställning inte har inkommit från
förbundskansliet/förbundskassören;
att SBI Budosport (Michel Grant) har levererat de första domarskjortorna och lagt ut reklam på
RDK:s/SJF:s hemsida;
att Michael Holm tagit fram förslag på en d o m a r s l i p s (i enlighet med uppdrag från
Domarkonferensen) och att detta förslag skall förevisas för domarna vid helgens SWOP; och
att den ekonomiska redovisningen från årets Riksdomarkonferens nu är klar och att resultatet
(under förutsättning att alla betalar enligt utsända fakturor) är ett överskott om 2 365 kr.
Fastställdes av DDJ framlagt förslag till RDK:s Budgetäskande 2011. Skickas till FS av DDJ.
4§

Kurser, fortbildningar och licenstester

D-domarkurser.
Den 3 oktober 2010 genomfördes en kurs i Skarpnäck med Marcus Elfver och CL (östra zonen)
som kursledare och med 14 deltagare
Kjell Ingemansson höll en fortbildning för norra zonen i Sundsvall den 9 oktober med sex
deltagare.
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Kursen den 17 oktober 2010 i Göteborg med Jonas Johansson och DDJ (västra zonen) som
kursledare fick ställas in på grund av för få anmälda deltagare (felaktig anmälningsadress var
angiven på inbjudan). En ny kurs planeras i Trollhättan den 30 januari 2011.
AB planerar en D-domarkurs i Nässjö i början av januari 2011.
Beslöts att planera ett sammanträde med RDK och de zonansvariga domarna under första halvåret
2011. Handlägges av DDJ.
Övriga zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa fortbildning!!!
Uppdrogs åt AB att ansvara för RDK:s kontakter med Norrlandsdomarna och i samråd med dem
planera lämpliga fortbildningar och dylikt.
Nästa N-licenstest hålls i Lindesberg den 13 november 2010 med Mario D´Alessandro (MD) och
Kjell Ingemansson som examinatörer.
5§

Mentorskap

Diskuterades hur RDK skall gå vidare med arbetet för att utveckla domarna och hur fördelningen av
mentorerna skall äga rum. Beslöts att preliminärt hålla nästa Elittest vid SM i Varberg den 7 – 8
maj 2011.
Uppdrogs åt C L att utforma en enkät till domarna för att bl.a. ta in synpunkter på hur
mentorarbetet kan förbättras.
RDK uppmanar alla domare att till respektive zonansvarig domare anmäla sitt intresse för att
döma även i andra zoner (se RDK:s kalendarium).
6§

Uttagningar till Svenska tävlingar 2010

Uppdrogs åt AB att inkomma med förslag till uttagningar till följande tävlingar.
RM för distriktslag i Lindesberg den 13 november (supervisor: MD) – klart
Lag-SM i Lindesberg den 4 december (supervisor: MD)
Veteran-SM på Bosön den 11 december (supervisor: MD)
7§

Internationella tävlingar andra halvåret 2010

Rapporter har inkommit från de domare som representerat Sverige i Prag, Berlin, Sofia,
Birmingham, Rom, Porec, Minsk, Glasgow och Dublin. Tack för det!
Noterades med glädje och stolthet att Mario D´Alessandro klassificerats med ”A” vid Junior-EM i
Sofia, World Cup i Birmingham och World Cup i Minsk, tre gånger på raken som förste svensk
någonsin!!! RDK gratulerar!!!
8§

Handlingsplan för rekrytering av domare – Arbetsgruppens förslag!

RDK har erhållit förslag från den vid Riksdomarkonferensen tillsatta arbetsgruppen rörande
förslag för rekrytering av nya domare (sammankallande Michael Holm). Stort tack för nedlagt
arbete!!!!
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Förslaget innehåller följandet punkter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 havl.
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.
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.
9§

RDK:s hemsida

CL informerade om det intensiva arbetet med RDK:s hemsida. Tack för det!!!
RDK avser att på hemsidan publicera alla rapporter från domare som representerat Sverige
utomlands.
10 §

RDK-Info

RDK-Info Vintern 2010/2011 – manusstopp den 24 december 2010.
Uppdrogs åt de zondomaransvariga att redan nu planera var sin artikel om sin zon till nästa
RDK-Info.
11 §

Internationell planering 2011

Diskuterades RDK:s planering 2011.
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Preliminära uttagningar januari – mars 2011
29 – 30 januari

World Cup i Sofia (damer)
World Cup i Tbilisi (herrar)

- ????
- Mario D.? (om det inte blir
för dyrt)

Öppna Belgiska i Visé (herrar)

- Michael Holm (bidrag 2 000
kr) & Björn Nyberg (bidrag
1 500 kr)

Öppna Belgiska i Arlon (damer)- Joakim Lindberg (bidrag
1 500 kr)
5 – 6 februari

Grand Slam i Paris (tas ut av IJF)

12 – 13 februari

World Cup i Wien (damer)
- Christer L.
World Cup i Budapest (herrar)
- Andreas B.
(samma helg går Junior-SM i Norrköping – supervisors Mario/DDJ))

19 – 20 februari

Grand Prix i Düsseldorf (tas ut av IJF) - Mario D.? (uttagen 2010)
Matsumae Cup i Helsingör

- Mario D. ? (reserv 2010)

- Andréas B., Marcus E. &
Michael Holm (reserv: DDJ)
(resebidrag?)
- ????
- Dick D. J.

26 – 27 februari

World Cup i Prag (damer)
World Cup i Warszawa (herrar)

12 – 13 mars

Swiss Judo Open i Geneva

- Michael Holm,
Joakim Lindberg & Dick D. J.
(egen bekostnad)

19 – 20 mars?

Bremen Masters

- Joakim Lindberg,
Björn Nyberg &Raja Fernando
(egen bekostnad)

Anmärkning. De uttagna skall lämna besked om deltagande till RDK senast den 1 december
2010.
12 §

Övriga frågor

Diskuterades RDK:s representation vid SJF:s Jubileum på Bosön den 11 december 2010 och
beslutades att Marcus Elfver deltar som RDK-representant på den inbjudan som riktats till RDK.
Därutöver kommer AB att representera GAK Enighet, CL medverka som moderator och DDJ med
fru att närvara som särskilt inbjudna gäster.
Uppdrogs åt DDJ att utforma ett förslag till RDK:s Verksamhetsberättelse 2010!
Med anledning av domaruttagningarna till årets SWOP diskuterades uttagningarna till 2011 års
tävling.
RDK beslöt att föreslå arrangören Borås JC följande text i inbjudan 2011.
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Referees:

The Swedish Refereeing Sub Commission (RDK) selects and nominates all
Referees. Minimum level for a foreign Referee is IJF-B-licens, but IJF-Bcandidates (National A-licens) may referee after approval from RDK. Closing
date for Referees October 1st 2011. Referee meeting at 9.30 a´clock both days.

Om arrangören vill erbjuda ett rabattsystem är det inget hinder från RDK:s sida, men det får inte påverka antalet uttagna svenska domare (12 st + 3 st supervisors vid tre mattor).
13 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte per telefon i början av december månad 2010.
14 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna för visat intresse och förklarade det 39:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet
Dick D. Johansson
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