Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 40 – 2010
fört vid RDK:s möte fredagen den 4 december 2010 på Frövi Hotell i Frövi
(kl. 21.30 – 23.20) dagen före 42:a Lag-SM-et
Närvarande:

1§

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

Mötets öppnande

DDJ hälsade RDK-kollegorna varmt välkomna till kvällens möte inför ett spännande Lag-SM och
förklarade mötet öppnat.
RDK noterade med glädje att Förbundsstyrelsen (FS) har utsett Alf Tornberg till kontaktman för
RDK. Välkommen, Alf!!!
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 39 den 29 – 30 oktober 2010.
3§

Ekonomi

DDJ informerade
att GS/Eddy Åberg lämnat uppgifter om RDK:s aktuella ekonomiska ställning, förbrukat 162 000 kr
av erhållna 190 000 kr, per den 3 december 2010;
att ärendet om en ny domarslips (i enlighet med uppdrag från Domarkonferensen) ännu inte är
färdigbehandlat; och
att RDK:s Budgetäskande 2011 har skickats in till FS.
Beslöts att tilldela Michael Holm bidrag med 6 000 kr för deltagande i fyra tävlingar under
vårterminen 2011 så att han kan förbereda sig på bästa sätt inför IJF-B-domartestet 2011.
Handlägges av DDJ.
Efter erhållet besked från FS/GS Eddy Åberg om RDK:s ekonomiska ställning (se ovan) beslöts att
inköpa ett nytt CARE-system för 15 000 kr och uppdrogs åt RDK:s videoexpert Michael Holm att
verkställa inköpet.
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4§

Kurser, fortbildningar och licenstester

En fortbildning för domare skall hållas i Borås den 9 januari 2011 och en D-domarkurs planeras i
Trollhättan den 30 januari 2011 under ledning av Jonas Johansson och DDJ.
AB planerar en D-domarkurs i Nässjö ijanuari/februari 2011.
Beslöts att planera ett sammanträde med RDK och de zonansvariga domarna under första halvåret
2011. Förslag på tidpunkt emotses! Handlägges av DDJ.
Övriga zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa fortbildning!!!
AB rapporterade om sina kontakter med Norrlandsdomarna och om kommande verksamhet i
Norrland. Uppdrogs åt AB att tillställa alla domarna i Norrland ett email för att efterhöra deras
synpunkter om verksamheten och om vad de förväntar sig för stöd från RDK:s sida.
Vid N-licenstestet i Lindesberg den 13 november 2010 med Mario D´Alessandro (MD) och Kjell
Ingemansson (KI) som examinatörer godkändes Sofie Damberg, Borlänge, och Charlie
Bengtström, Stenungsund, till N-licens och George Johansson, Borlänge, till D-licens. RDK
gratulerar!!!!
CL informerade att Gerald Deckart erhållit D-licens vid den senaste Södra Judo Open. Stort
Grattis!!!!
DDJ informerade att Manuel Santos har rapporterat att han och Micael Öberg dömt vid en
handikapptävling i Holland den 5 – 6 november och därvid erhållit holländska licenser som
handikappdomare. Grattis!
Diskuterades hur RDK kan hjälpa till och engagera sig i handikappjudon i Sverige. DDJ har i
email till Manuel Santos begärt ett förslag från honom om hur en plan/förslag till utbildning av
handikappdomare utarbetas.
5§

Mentorskap

Diskuterades innehållet i CL:s första förslag till utformningen av en Enkät till domarna för att
bl.a. ta in synpunkter på hur mentorarbetet kan förbättras. Färdigt förslag kommer inom kort.
Beslöts att kalla Sandor Magyar, Mathias Pettersson och Henrik Pettersson till Elitdomartest vid
Senior-SM i Varberg den 7 – 8 maj 2011. OBS! Vid licenstest utgår ingen ersättning från
arrangören!
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 2011

Uppdrogs åt AB att inkomma med förslag till uttagningar till följande tävlingar.
Kadett- & Junior-SM i Norrköping den 12 – 13 februari 2011 (tre mattor och två dagar) med Mario
D´Alessandro och DDJ som supervisors.
Diskuterades AB:s förslag att lämna ”wild card” till lovande domare att på egen bekostnad döma
vid bl.a. SM-tävlingar, utöver redan uttagna domare,
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7§

Internationella tävlingar andra halvåret 2010

Rapporter har inkommit från de domare som representerat Sverige i Finnish Judo Open. Tack för
det!
8§

Handlingsplan för rekrytering av domare – Arbetsgruppens förslag!

Beslöts att godkänna Riksgraderingskommitténs (RGK) utmärkta förslag om Graderingspoäng
för domare med endast smärre justeringar. Uppdrogs åt DDJ att till RGK översända RDK:s
synpunkter. Stort tack för snabb handläggning, RGK!
9§

RDK:s hemsida

CL informerade om det intensiva arbetet med RDK:s hemsida, Tack för det!!!, och att han har varit
i kontakt med Marcus Elfver och Jonas Johansson angående en domarsida på Facebook.
Ansvarsfördelningen klaras ut av CL.
DDJ informerade att det inte har kommit någon som helst reaktion på RDK:s Upprop om att
Svensk Judo behöver flera tävlingar och domare, som publicerats på hemsidan.
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

Fortsatt diskussion av RDK:s planering 2011. Uppdrogs åt CL att färdigställa utkastet till RDK:s
Kalendarium 2011.
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)

- Mario D. ? (reserv 2010)

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)
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Matsumae Cup i Helsingör

- 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, Sandor
Magyar, Björn Nyberg & Raja
Fernando (egen bekostnad)

Anmärkning. De uttagna med fetstil har tacka ja till att deltaga! Övriga skall lämna besked om
deltagande via email till RDK (samtliga tre ledamöter) senast den 15 december 2010.
DDJ informerade att Joakim Lindberg, Henrik Pettersson och DDJ skall döma i Nyttårsstevenet i
Drammen den 22 januari 2011 efter inbjudan från Sven-Ove Johanssen.
RDK uppmärksammar att de Elit- och N-domare som håller tillräcklig hög nivå under flera år har
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. Detsamma gäller andra internationella tävlingar där
det kan vara lämpligt att skaffa sig internationell rutin.
12 §

Swedish Judo Open (SWOP) 2011

RDK beslöt att föreslå arrangören Borås JC att införa följande text i inbjudan 2011.
Referees:

The Swedish Refereeing Sub Commission (RDK) selects and nominates all
Referees, both national and foreign. Minimum level for a foreign Referee is IJFB-licens. However IJF-B-candidates (National A-licens) may referee, but only
after e-mail approval from RDK. Closing date for Referee entries is the 1st of
October 2011. Please note that the Referee meeting will be held at 9.30 am, on
both days, Saturday and Sunday, in the Sports Hall.

Om arrangören vill erbjuda ett rabattsystem för IJF-domare är det inget hinder från RDK:s sida,
men det får inte påverka antalet uttagna svenska domare. RDK rekommenderar att arrangören
svarar för kostnaderna för totalt 18 st domare + tre supervisors vid tre mattor. Efter det att anmälan
kommit in från de utländska domarna, som godkänts av RDK, kommer RDK att ta ut och kalla
erforderligt antal svenska domare.
13 §

Övriga frågor

Noterades att RDK:s Verksamhetsberättelse 2010 sänts in till Alf Tornberg i god tid före den 1
december 2010! Enligt besked från Alf var RDK:s berättelse den först inkomna.
CL har justerat Domarregistret för så att det endast innehåller de aktiva domarna i landet. Antalet
aktiva domare uppgår för närvarande till 89 st, varav 10 st är damer.
Noterades att Björn Nyberg d.y. kommer att deltaga i SJF:s Jubileum på Bosön den 11 december
med RDK:s inbjudan.
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Enligt besked från GS/Eddy Åberg har Christer Dahlström av IJF tilldelats IJF-A-Honorary
licens, som kommer att utdelas vid VM i Paris 2011 eller vid IJF-Congressen. RDK gratulerar!!!
Vidare har Eddy meddelat att Mario D´Alessandro och Christer Dahlström finns på ”FS:s lista”
över utmärkelser inför Jubileet på Bosön den 11 december 2010. RDK tackar GS och FS för
hjälpen!
14 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte per telefon i början av januari månad 2011.
15 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna för visat intresse och förklarade det 40:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet

Dick D. Johansson
Anmärkning
Vid Lag-SM i Lindesberg den 4 december 2010 erhöll de nationella domarna följande
klassificeringar.
A
B

Michael Holm, Joakim Lindberg och Björn Nyberg
Sandor Magyar och Mathias Pettersson
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