Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 41 – 2011
fört vid RDK:s telefonmöte onsdagen den 26 januari 2011 kl.19.00 – 19.46
Närvarande:

Dick D. Johansson (DDJ)
Christer Löfgren (CL)

Förhinder:

Andréas Björkman (AB)

1§

Mötets öppnande

DDJ hälsade RDK-kollegan CL varmt välkommen till 2011 års första RDK-möte, önskade AB snar
bättring och förklarade mötet öppnat.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 40 den 4 december 2010.
3§

Ekonomi

DDJ informerade
att Michael Holm i början av december månad 2010 för RDK:s räkning köpt en andra komplett s.k.
CARE-utrustning för det överenskommna priset av knappt 15 000 kr.
Beslöts att svara för kostnaderna för Christer Dahlströms resa till VM i Paris i augusti 2011 där han
skall få ta emot sin ”IJF Honorary A-licens”.
4§

Kurser, fortbildningar och licenstester

Vid fortbildningen för domare i Borås den 9 januari 2011 deltog 13 st, varav 8 st licensierade
domare, under ledning av Jonas Johansson och DDJ. Samma personer har lyst ut en D-domarkurs
i Trollhättan den 30 januari 2011 (dagen efter Trollträffen då det också planeras D-licenstest).
Beslöts att det planerade sammanträdet med RDK och de zonansvariga domarna i Norrköping
lördagen den 19 februari 2011 (i samband med Kadett- och Junior-SM) skjuts på framtiden.
Handlägges av DDJ.
Övriga zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa fortbildning/D-domarkurs!!!
RDK har ännu inte erhållit något förslag från Manuel Santos med en plan/förslag till hur RDK kan
engageras i utbildningen av handikappdomare i Sverige. CL stöter på.
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5§

Mentorskap/Elitdomartest

Diskuterades ånyo 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.
Bekräftades under hand fattat beslut att ta ut Björn Larsson, Sundsvall, till J-SM i Norrköping och
att där planera framtida Elitdomartest för honom.
RDK uppmanar alla domare att till respektive zonansvarig domare anmäla sitt intresse för att
döma även i andra zoner (se SJF:s kalendarium).
6§

Uttagningar till Svenska tävlingar 2011

CL rapporterade att uttagningen till Kadett- & Junior-SM i Norrköping den 12 – 13 februari 2011
(tre mattor och två dagar) med Christer Dahlström, Mario D´Alessandro och DDJ som supervisors
skickats ut den 15 januari 2011 och att de kallade domarna har svarat.
7§

RDK:s Rekommendation för Supervisors/CARE-system

Beslöts att remittera upprättat förslag till landets IJF-domare för synpunkter, RDK tillhanda senast
den 4 februari 2011.
8§

Handlingsplan för rekrytering av domare – Arbetsgruppens förslag!

DDJ informerade
att han har skickat in RDK:s synpunkter på Riksgraderingskommitténs (RGK) utmärkta förslag om
Graderingspoäng för domare och att frågan nu är ett ärende för Förbundsstyrelsen (FS);
att ärendet om en ny domarslips (i enlighet med uppdrag från Domarkonferensen) ännu inte är
färdigbehandlat.
9§

RDK:s hemsida

CL efterlyser bilder i samband med rapporter från tävlingar och andra arrangemang.
10 §

RDK-INFO

RDK-INFO Vintern 2010/2011 lades ut på RDK:s hemsida den 10 januari 2011. Stort tack till
Marcus Elfver för den första artikeln från zonerna och till Alf Tornberg för som vanligt fint
layoutarbete!
Diskuterades utgivningen av RDK Info i fortsättningen.
Uppdrogs åt de zondomaransvariga att redan nu planera var sin artikel om sin zon till nästa
RDK-Info.
11 §

Internationell planering 2011

Bekräftades tidigare och under hand fattade beslut om 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)

- ingen uttagen
- ingen uttagen
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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)

- ingen uttagen av IJF

12 – 13 februari

World Cup i Wien (damer)
World Cup i Budapest (herrar)

- Christer L.
- Andreas B (återbud)

19 – 20 februari

Grand Prix i Düsseldorf (tas ut av IJF) - ingen uttagen av IJF
Matsumae Cup i Helsingör

- Marcus E, Michael H. &
Sandor M. (samma helg går
Junior-SM i Norrköping –
supervisors Christer D. Mario &
DDJ)

26 – 27 februari

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

- Mario D.
- Dick D. J.

12 – 13 mars

Swiss Judo Open i Geneva

- Michael H.,
Joakim L. & DDJ
(egen bekostnad)

19 – 20 mars

Bremen Masters

- Joakim L., Sandor
M., Driton O., Michael
H.(egen bekostnad)

Anmärkning. De uttagna med fetstil har tackat ja till att deltaga!
DDJ informerade att Joakim Lindberg, Henrik Pettersson och DDJ har dömt 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

Inget att anmäla för närvarande.
13 §

Övriga frågor

RDK noterar med glädje att Christer Dahlström i början av december av IJF tilldelades ”IJF
Honorary A-licens” och att Mario D´Alessandro vid SJF:s Jubileumsfirande på Bosön tilldelades
SJF:s Förtjänstmedalj. Stort Grattis, kollegor!
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14 §

Nästa RDK-möte

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

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegan för visat intresse och förklarade det 41:a mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet
Dick D. Johansson
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