Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 42 – 2011
fört vid RDK:s möte torsdagen den 24 mars 2011 kl.18.15 –19.50 på Brand News
Redaktion, Kungsgatan 50, i Stockholm
Närvarande:

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

Förhinder:

Andréas Björkman (AB)

1§

Mötets öppnande

DDJ hälsade RDK-kollegan CL varmt välkommen till årets andra RDK-möte, tackade för att RDK
fått låna redaktionslokalerna för dagens möte, uttryckte förhoppningen om snar bättring för
Andréas och förklarade mötet öppnat.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 41 den 26 januari 2011.
3§

Ekonomi

DDJ informerade
att RDK efter årsmötet av Förbundsstyrelsen (FS) tilldelats 190 000 kr för verksamhetsåret 2011,
och
att någon uppföljning av ekonomin för årets två första månader ännu inte har kommit, men att han
varit i kontakt med nyvalde förbundskassöre Kent Andersson, som lovat att så snabbt som möjligt
skicka ut månadsrapporter.
4§

Kurser, fortbildningar och licenstester

Vid D-domarkursen i Trollhättan den 30 januari 2011 deltog 6 st deltagare under ledning av Jonas
Johansson och DDJ.
Vid D-licenstestet vid Trollträffen i Trollhättan dagen före godkändes Tina Bengtström,
Stenungsund, Janne Nyvall, Lilla Edet, och Oskar Kvick, Trollhättan. RDK gratulerar och önskar
lycka till!
Marcus Elfver höll på RDK:s uppdrag en domarkurs på Judogymnasiet i Lindesberg tisdagen den
8 mars 2011 med ett 20-tal nöjda elever. Tack för det, Marcus!
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En D-domarkurs ska hållas vid Lugi Camp i Lund den 3 – 4 juni 2011 med AB och DDJ som
kursledare. Kontakter har tagits med Lugi Judo/Michel Grant och Eddy Åberg och inbjudan ligger
redan ute i SJF:s Kalendarium.
Marcus Elfver kommer att hålla en D-domarkurs i Skarpnäck den 9 april 2011.
Övriga zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa fortbildning/D-domarkurs!!!
Vid kontakter med Manuel Santos angående en plan/förslag till hur RDK kan engageras i
utbildningen av handikappdomare i Sverige har Manuel uppgett att ett förslag kommer före
sommaren. RDK avvaktar med intresse!
5§

Mentorskap/Elitdomartest

Fastställdes av CL utformat förslag till en Enkät till N-, E- och IJF-domarna för att bl.a. ta in
synpunkter på hur mentorarbetet kan förbättras. Uppdrogs åt CL att snarast skicka ut enkäten till de
aktuella domarna.
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 Senior-SM i Varberg den 7 – 8 maj 2011 (två dagar och två
mattor) med Christer Dahlström och Mario D´Alessandro som supervisors (och examinatorer
Elitlicenstest) skickats ut och att intresseanmälan för Skol-SM i Lindesberg fredagen den 13 maj
2011 skickats ut.
DDJ lade till att Judogymnasiet via Peter Andersson har gått med på att domarna vid Skol-SM skall
erhålla ett tillägg om ett halvt arvode för tävlingsdagen eftersom denna är en fredag.
7§

RDK:s Rekommendation för Supervisors/CARE-system

Efter remiss till landets IJF-domare för synpunkter har RDK fastställt och på hemsidan publicerat
en rekommendation för supervisor m.m. enligt följande.
”Policy kring utnyttjandet av supervisor med eller utan ”CARE-system”
När en judotävling övervakas av en av RDK utsedd supervisor, som kan ha tillgång till RDK:s
CARE-system, skall denne ingripa för att rätta till felbedömningar som leder till att matchen
avslutas (under ordinarie matchtid eller i golden score), t.ex. om ett kast bedöms som ippon, en
andra waza-ari utdöms eller att en hansoku make skall delas ut.
I övriga fall av felbedömningar skall supervisorn vinnlägga sig om att begränsa sitt ingripande,
men det skall påtalas för de aktuella domarna hur supervisorn anser att den aktuella situationen
borde ha bedömts.
Domarna på mattan kan under matchens gång på eget bevåg, när de anser det lämpligt, vända
sig till supervisorn för stöd och råd i en viss situation.”
8§

RDK Verksamhetsplan 2012 - 2015

Diskuterades och godkändes RDK:s förslag till ny verksamhetsplan, att presenteras på hemsidan
inför slutligt fastställande vid årets Riksdomarkonferens.
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9§

Riksdomarkonferensen i Lindesberg den 2 – 4 september 2011

DDJ rapporterade att han efter kontakter med Björn Nyberg i Lindesberg fått hyggliga priser på
mat och logi i Arenahallen och på Stadshotellet och att, efter samråd med CL, han låtit färdigställa
årets inbjudan som lagts ut på SJF:s hemsida. Vidare har delar av programmet fastställts efter
överrenskommelse med landslagstränaren Jakob Reinius.
Den första anmälan till konferensen har redan kommit in.
Uppdrogs åt RDK:s videoexpert Michael Holm att till konferensen ta fram en DVD-skiva med
olika exempel, särskilt för att utveckla domarna att bedöma kinsa m.m. inför Hantei.
10 §

RDK-INFO

Manusstopp till RDK/Info Sommaren 2011 bestämdes till den 23 juni 2011.
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.
EJU Refereeing Comission har klassificerat de svenska domarna för 2011 enligt följande.
A
B
C
Nc

Mario
Dick, Christer L. och Marcus
Andréas
Marko

RDK gratulerar, särskilt Mario, som på nytt är toppklassad, och Marcus, som för första gången fått
”B”!
Uttagningar januari – mars 2011
29 – 30 januari

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

- ingen uttagen
- ingen uttagen

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
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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

- SandorM., Michael H. &
Driton O. (egen bekostnad)

Uttagningar april – juli 2011
23 – 24 april
22 – 24 april
14 – 15 maj
20 – 21 maj
21 – 22 maj
4 – 5 juni
11 – 12 juni
15 – 18 juni
18 – 19 juni
24 – 26 juni
15 – 17 juli
16 – 17 juli
23 – 24 juli
26 – 29 juli
30 – 31 juli

European Cup Junior i St Petersburg
Senior-EM i Istanbul
European Cup Senior i London
EJU Ref. Sem. i Dubrovnic
NM i Oslo
World Cup (män) i Bukarest
World Cup (dam) i Madrid
World Cup (dam) i Lissabon
World Cup (män) i Tallin
IJF Veteran-VM i Frankfurt
European Cup Senior i Celje, SLO
Kadett-EM på Malta
IJF-B-licenstest i Istanbul
European Cup Senior i Istanbul
European Cup Senior i Hamburg
EYOF i Trabzon, TUR
European Cup Junior i Prag

Marko Ahola (egen bek)
?
Marko Ahola (egen bek)
Dick D. J.
Michael H. & Björn N.
Marcus E.
Mario D.
Dick D. J.
Christer L.
Dick D. J. (egen bek)
Marko Ahola (egen bek)?
?
Michael Holm
Marko Ahola (egen bek)?
Marko Ahola (egen bek)?
?
Marko Ahola (egen bek)?

RDK kommer senare att ta ställning till Marko Aholas begäran att deltaga vid de tävlingar som är
markerade med ?.
RDK har genom Stephan Machulik fått en inbjudan att sända två domare till en stor turnering, CTournament-Judo, i Graz, Österrike, den 11 – 12 juni 2011. Flera domare har anmält sitt intresse.
Beslöts att ta ut Joakim Lindberg och Driton Toni Osmani till tävlingen.
Information om framtida tävlingar
13 – 14 augusti
European Cup Junior i Berlin
16 – 18 september
Junior-EM i Lommel, BEL
1 – 2 oktober
World Cup (män) i Birmingham
World Cup (dam) i Rom
8 – 9 oktober
World Cup (dam) i Minsk, BLR
10 – 13 november
Veteran-EM i Leibnitz, AUT
xx – xx november
U-23-EM i ?
Anmärkning. De uttagna med fetstil har tackat ja till att deltaga!
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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

Vid Kadett- och Junior-SM i Norrköping den 19 – 20 februari klassificerades domarna enligt
följande.
A
Joakim Lindberg
B
Kjell Ingemansson, Henrik Pettersson, Mathias Pettersson, Driton Toni Osmani,
Sonny Forsberg, Per Eklund
C
Manuel Santos, Björn Larsson, Magnus Ask, Johnnie Daniels, Sofie Damberg
D
Daniel Andreasson
14 §

Nästa RDK-möte

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

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegan för visat intresse och förklarade det 42:a mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet
Dick D. Johansson
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