Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 44 – 2011
fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 9 augusti 2011 kl. 19.00 – 19.55
Närvarande:

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

Förhinder:

Andréas Björkman (AB)

1§

Mötets öppnande

DDJ hälsade RDK-kollegan mycket välkommen till årets fjärde RDK-möte och förklarade mötet
öppnat.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 43 den 29 maj 2011.
3§

Ekonomi

DDJ informerade
att halvårsbokslut + till och med den 31 juli 2011 har inkommit från förbundskassören Kent
Andersson den 31 juli 2011. Av RDK:s budgettilldelning för året, 190 000 kr, har drygt 122 000 kr
använts för den planerade och hittills genomförda verksamheten (inklusive IJF-B-testet i Istanbul,
cirka 12 000 kr, och Kadett-VM i Kiev, drygt 11 000 kr, men inte EYOF, 9 000 kr).
att FS enligt besked från förbundskassören den 6 augusti 2011 på RDK:s begäran beviljat ett
tilläggsanslag om 15 000 kr för inköp av videoutrustning. RDK tackar FS för stödet!
För att efterkomma EJU:s krav på arrangemanget av European Cup i Sverige (SWOP 2011) beslöts
att köpa in ytterligare en komplett (RDK:s tredje) CARE-utrustning för en kostnad om högst
15 000 kr. Uppdrogs åt Michael Holm att genomföra inköpet med därtill hörande programmering
m.m.
4§

Kurser, fortbildningar och licenstester

Kjell Ingemansson höll en D-domarkurs i Borlänge den 28 maj med 16 deltagare, både domare
och tävlande.
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Vid D-Domarkursen vid Lugi Camp i Lund den 3 – 4 juni 2011 med DDJ och Joakim Lindberg
som kursledare deltog 14 deltagare från tre zoner. RDK tackar Michel Grant och Lugi Judo, som
inte tog ut någon deltagaravgift, för gott samarbete och hoppas på en fortsättning vid kommande
läger.
I Västra zonen planerar Jonas Johansson och DDJ en D-domarkurs i Karlstad den 6 november
(dagen efter Väst Cup 4 i Molkom) och en D-domarkurs i Halmstad i början av terminen i
samarbete med Södra zonen.
Övriga zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa fortbildning/D-domarkurs!!!
Frågan om när nästa N-domarkurs med Mario D´Alessandro och Christer Dahlström som
kursledare skall arrangeras tas upp på Riksdomarkonferensen när RDK fått klart för sig hur många
deltagare som är aktuella för kursen.
Manuel Santos och Tomas Rundqvist har lämnat ett väl genomarbetat förslag/utkast till utbildning
av handikappdomare i Sverige. Detta förslag kommer att presenteras vid årets Riksdomarkonferens.
5§

Mentorskap/Elitdomartest

Resultatet av RDK:s Enkät till N-, E- och IJF-domarna kommer att presenteras av CL vid årets
Riksdomarkonferens (utskickad till 38 domare och hittills har 14 svarat).
Uppdrogs åt CL att lägga ut den justerade förteckningen över fördelning av MENTORER på
hemsidan.
RDK uppmanar alla domare att till respektive zonansvarig domare anmäla sitt intresse för att
döma även i andra zoner (se SJF:s kalendarium).
6§

Nyheter från IJF

I samband med Veteran-VM i Frankfurt i juni månad presenterade IJF den regeländringen att den
först uppropade Judokan, vid årets Kadett-VM och Senior-VM, ska bära vit judodräkt och att
ändringen ska genomföras på resultattavlor m.m. Vid samtal i Frankfurt med IJF:s Head Sports
Director Vladimir Barta, CZE, förklarade han att orsaken är att den vita judodräkten ska framhållas
bättre och att de seedade deltagarna (t.ex. flerfaldige VM-ettan Teddy Riner, FRA, som inte
förekommer på så många fotografier i vit dräkt) ska få tävla i vit dräkt. Regeländringen gäller
endast på IJF- och EJU-nivå och det är upp till de nationella förbunden att själva bestämma hur det
ska vara nationellt.
RDK avvaktar ytterligare besked från IJF/EJU innan förändringen ska genomföras i Sverige.
7§

RDK:s 1:a DVD-skiva klar!

RDK:s Videoexpert Michael Holm (MH) har genom inspelningarna med CARE-systemet vid LagSM, Junior-SM, Senior-SM och Skol-SM färdigställt RDK:s första DVD-skiva till
Riksdomarkonferensen 2011. Stort tack för gott arbete, Michael!!!

2

8§

Sverges 18:e IJF-domare genom tiderna

Genom att klara sin IJF-B-examen i Istanbul den 15 – 17 juli blev Michael Holm den 18:e svenske
IJF-domaren genom tiderna. Han erhöll klassificeringen C. RDK säger stort GRATTIS och Lycka
till med den framtida internationella domarkarriären!
9§

Riksdomarkonferensen i Lindesberg den 2 – 4 september 2011

Anmälningstiden går ut den 10 augusti 2011 och per idag är 32 deltagare anmälda!
Diskuterades konferensens upplägg och arbetsfördelning.
D D J tar fram och kopierar Deltagarförteckning, Rumsfördelning, Verksamhetsplan,
Faktureringsunderlag och Protokoll för IJF-DVD och RDK-DVD.
CL tar fram och kopierar Kursintyg och Domarregistret.
MH kopierar IJF- & RDK-DVD-erna samt tar med datorutrustning för uppspelning av DVDskivorna.
10 §

RDK-INFO

RDK/Info Sommaren 2011 låg ute på hemsidan i mitten av juli månad. Stort tack för hjälpen, Alf!
Uppdrogs åt de zondomaransvariga, som inte tidigare medverkat med artiklar, att förbereda 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.
Med glädje och stolthet noterar RDK att Mario D´Alessandro av IJF blivit uttagen att döma
vid Kadett-VM i Kiev den 11 – 14 augusti 2011. Grattis och lycka till, Mario!!!
Vidare noteras att DDJ blivit uttagen av EJU till Junior-EM i Belgien den 15 – 18 september
2011, men tackat nej på grund av redan bokad semesterresa. I DDJ:s ställe har EJU tagit ut
Marcus Elfver. Grattis och lycka till, Marcus!
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)
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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. (klass. B)
- 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. (klass. A)
- Dick D. J. (klass. B)

12 – 13 mars

Swiss Judo Open i Geneva

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

19 – 20 mars

Bremen Masters

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

Uttagningar april – juli 2011
23 – 24 april
22 – 24 april
14 – 15 maj

European Cup Junior i St Petersburg
Senior-EM i Istanbul
European Cup Senior i London

20 – 21 maj
21 – 22 maj
4 – 5 juni

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 Tallinn

11 – 12 juni
16 – 19 juni

IJF Veteran-VM i Frankfurt

18 – 19 juni

Juniorturnering Tuzla Cup i Berlin

24 – 26 juni
15 – 17 juli
26 – 29 juli

Kadett-EM på Malta
IJF-B-licenstest i Istanbul
EYOF i Trabzon, TUR

Marko Ahola (egen bek)
Mario D. uttagen av EJU
Marko Ahola (egen bek)
(klass. C)
Dick D. J.
Michael H. & Raja F.
Marcus E.(klass. B)
Mario D. (klass. B)
Dick D. J. (klass. B)
Christer L. (klass. B)
Dick D. J. & Marko A.
(egen bek – ej klass.)
Joakim L., Sandor M.,
Mathias P. & Driton O.
(egen bek)
ingen uttagen av EJU
Michael Holm (klass. C)
Marcus Elfver (klass. B)

Uttagningar augusti – december 2011
11 – 14 augusti

Kadett-VM i Kiev, UKR

13 – 17 augusti
13 – 14 augusti

Universiaden i China
European Cup Junior i Berlin

15 – 18 september

Junior-EM i Lommel, BEL

Mario D´Alessandro
(Uttagen av IJF)
Marko Ahola (egen bek)
Michael H. & Björn N.
(egen bek.)
Marcus Elfver (Uttagen av
EJU)
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1 – 2 oktober
10 – 13 november
18 – 21 november

World Cup (män) i Liverpool
World Cup (dam) i Rom
Veteran-EM i Leibnitz, AUT
U-23-EM i Baku, Azerbadjan

Mario D´Alessandro
Dick D. J.
Christer L. & Dick D. J.
Tas ut av EJU

Anmärkning. De uttagna med fetstil har tackat ja till att deltaga!
Inväntade IJF-rapporter
St Petersburg
London

Marko Ahola
Marko Ahola

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 ska 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

Uppdrogs åt CL att göra ett förslag på uttagning av domare till årets SWOP i Borås fredagen den 28
till söndagen den 30 oktober 2011 (tre dagar). Diskuterades vilka utländska kollegor som ska bjudas
in.
DDJ rapporterade att han den 2 juli 2011 på SJF:s hemsida upptäckt att årets inbjudan saknat
RDK:s rekommendation om texten beträffande deltagande domare (se RDK-protokoll nr 40-2010),
varför han i email samma dag till SJF, Borås JK m.fl. uppmanat arrangören att justera inbjudan i
enlighet med RDK:s rekommendation. Vid telefonsamtal med tävlingsledaren Per Kjellin den 21
och den 22 juli 2011 lovade denne att se till att texten i inbjudan justerades i enlighet med RDK:s
önskemål, dock att senaste anmälningsdagen för domarna ska vara den 14 oktober (samma som för
de aktiva).
13 §

Övriga frågor

Beslöts att de zonansvariga domarna (Toni Driton Osmani, Jonas Johansson, Marcus Elfver,
Kjell Ingemansson och Leif Normark) som uppmuntran och som fortbildning på RDK:s
bekostnad ska få deltaga vid Norges Domarseminarium i Oslo den 10 – 11 september 2011 där
EJU:s Franky de Moor är inbjuden som gästföreläsare. Driton, Jonas, Marcus och Kjell tackat ”ja”
till erbjudandet.
Uppdrogs åt CL att göra ett förslag på uttagning av domare till Junior-SWOP i Haninge den 17
september 2011.
DDJ informerade om att RDK fått förslag på nya Kyugraderingsbestämmelser (att gälla från den 1
januari 2012) på remiss och att han svarat att RDK, utifrån RDK:s verksamhet och ansvarsområden,
inte har några synpunkter på det framlagda förslaget.
Med anledning av förbundsordföranden Alf Tornbergs 70 års dag den 20 augusti 2011 beslutade
RDK att tilldela Alf Elitdomarlicens per den 13 augusti 2011, den första någonsin att delas ut utan
föregående licenstest. RDK gratulerar Alf på 70 årsdagen!!!
Uppdrogs åt DDJ att utfärda licensen och att uppvakta Alf på 70 års mottagning i Ödsmål den 13
augusti.
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14 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte i samband med årets Riksdomarkonferens i Lindesberg.
15 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegan för visat intresse och förklarade det 44:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet
Dick D. Johansson
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