Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 45 – 2011
fört vid RDK:s telefonmöte torsdagen den 29 september 2011 kl. 19.20 – 20.45
Närvarande:

1§

Dick D. Johansson (DDJ)
Christer Löfgren (CL)
Mario D´Alessandro (MD)
Michael Holm (MH)

Mötets öppnande

DDJ hälsade RDK-kollegorna mycket välkommen till årets femte, och för nya RDK det första,
RDK-möte och förklarade mötet öppnat. Samtidigt beklagade DDJ att RDK inte har fått någon
information om hur det står till med Andréas Björkman och uttryckte förhoppningen att han snart
är tillbaka i verksamheten igen.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 44 den 9 augusti 2011.
3§

Ekonomi

DDJ informerade
att månadsbokslut för augusti månad 2011 inkommit från förbundskassören Kent Andersson den
4 september 2011. Av RDK:s budgettilldelning för året, 190 000 kr + extraanslag för inköp av
CARE-system 15 000 kr, har drygt 150 000 kr använts för den hittills genomförda verksamheten,
att de fakturerade intäkterna för årets Riksdomarkonferens har börjat komma in (preliminär
redovisning, se 9 §), och
att MH har köpt in den nya CARE-utrustningen för en kostnad om 13 319 kr.
Noterades att frågan om domarnas reseersättningar (f.n. 18 kr 50 öre utan tillägg för
medpassagerare) hänskjutits från Riksdomarkonferensen till Förbundsstyrelsen för behandling.
Bekräftades under hand fattat beslut att till IJF-domarna (9 st) köpa in domarjackor med brodyr
(ca 500 kr/styck) samt pikéskjortor med brodyr (ca 350 kr/styck) att användas vid internationell
representation. Den sammanlagda kostnaden, cirka 8 000 kr. Handlägges av DDJ.
Fastställdes under hand beslutat Budgetäskande för RDK 2012, som av DDJ skickats till SJF den
22 september 2012.
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4§

Kurser, fortbildningar och licenstester

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 den 16 oktober i samarbete
med Södra zonen (inbjudan ligger redan på hemsidan).
Marcus Elfver (ME) planerar en fortbildning för domare och coacher den 2 oktober i Skarpnäck
(inbjudan finns redan på hemsidan).
ME planerar en D-domarkurs i Linköping den 26 november med praktik på Pokaljakten i
Jönköping den 27 november.
Övriga zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa fortbildning/D-domarkurs!!!
Uppdrogs åt MD att i samarbete med Christer Dahlström som kursledare planera och utlysa nästa
N-domarkurs under våren 2012.
Manuel Santos (MS) och Tomas Rundqvist (TR) har lämnat ett väl genomarbetat förslag/utkast till
utbildning av handikappdomare i Sverige. Förslaget presenterades vid årets Riksdomarkonferens.
Uppdrogs åt CL att i samarbete med MS och TR utgöra en arbetsgrupp för att planera och
genomföra lämplig utbildning, inklusive licensiering, till Handikappdomare samt föreslå att även
handikappdomare kan erhålla graderingspoäng för genomförda domaruppdrag. RDK emotser ett
förslag senast den 15 januari 2012.
Beslöts att kalla de zonansvariga domarna och utbildarna vid D-domarkurser (cirka 12 personer)
till en utbildningsträff på central plats i Mellansverige med övernattning för att utarbeta ett
gemensamt utbildningsmaterial och fastställa riktlinjer för utbildningarnas genomförande under
januari månad 2012. Handlägges av MH.
Noterades att de zonansvariga domarna Driton Toni Osmani, Jonas Johansson, Marcus Elfver
och Kjell Ingemansson som uppmuntran och fortbildning på RDK:s bekostnad har deltagit vid
Norges Domarseminarium i Oslo den 10 – 11 september 2011 där EJU:s Franky de Moor var
gästföreläsare. Rapport inväntas!
5§

Mentorskap m.m.

Resultatet av RDK:s Enkät till N-, E- och IJF-domarna presenterades av C L vid årets
Riksdomarkonferens (utskickad till 38 domare och hittills har 16 svarat).
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
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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 beslutade att de ovan angivna förändringarna ska införas vid svenska tävlingar
omedelbart!
7§

Genomgången domarkurs före Dangradering?

Diskuterades om det bör vara ett krav på att ha genomgått minst en D-domarkurs för gradering till 1
Dan.
Beslöts att hos Riksgraderingskommittén (RGK) föreslå att krav på genomgången D-domarkurs
införs i SJF:s Dangraderingsbestämmelser. Handlägges av DDJ.
8§

Rekrytering av nya domare

DDJ rapporterade att han den 23 september 2011 med Rob Haans/SBI Sport överenskommit att
SBI Sport ska stödja domarverksamheten i Sverige med 200 st pikétröjor med tryck (Domarmärke
framtaget av Tero Kupiainen) ur SBI Sports nya kollektion med leverans i slutet av år 2011.
Tröjorna ska användas av de deltagare som har genomgått D-domarkursen och därefter vill fortsätta
att döma. Ärendet handlägges av DDJ.
9§

Riksdomarkonferensen i Lindesberg den 2 – 4 september 2011

Konferensen genomfördes på ett utmärkt sätt med 34 deltagare, se konferensprotokollet på SJF:s
hemsida. Stort tack till Judogymnasielärarna Björn Nyberg och Peter Andersson för deras hjälp och
service under hela konferensen!
DDJ presenterade det ekonomiska utfallet enligt följande. 34 betalande ger 58 500 kr om alla
betalar. Hotellet kostade 29 250 kr och maten kostade 14 760 kr. Årets överskott uppgår till 14 490
kr.
Diskuterades konferensens upplägg och synpunkten på att söndagen bör utnyttjas med verksamhet
under ytterligare några timmar framfördes samt var konferensen ska arrangeras år 2012.
10 §

RDK-INFO

Manusstopp för RDK/Info Vintern 2012 är den 24 december 2011.
Uppdrogs åt de zondomaransvariga, som inte tidigare medverkat med artiklar, att förbereda var
sin artikel om sin zon till nästa RDK-Info.
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11 §

Internationell planering 2011

Bekräftades tidigare och under hand fattade beslut om RDK:s planering 2011.
Uttagningar januari – mars 2011
29 – 30 januari

5 – 6 februari
12 – 13 februari
19 – 20 februari

26 – 27 februari
12 – 13 mars
19 – 20 mars
23 – 24 april
22 – 24 april
14 – 15 maj
20 – 21 maj
21 – 22 maj
4 – 5 juni
11 – 12 juni
16 – 19 juni
18 – 19 juni
24 – 26 juni
15 – 17 juli
26 – 29 juli
11 – 14 augusti
13 – 17 augusti
13 – 14 augusti

World Cup i Sofia (damer)
World Cup i Tbilisi (herrar)
Öppna Belgiska i Visé (herrar)

ingen uttagen
ingen uttagen
Michael Holm (bidrag 2 000
kr) & Björn Nyberg (bidrag
1 500 kr)
Öppna Belgiska i Arlon (damer) Joakim Lindberg (bidrag
1 500 kr)
Grand Slam i Paris (tas ut av IJF)
ingen uttagen av IJF
World Cup i Wien (damer)
Christer L. (klass. B)
World Cup i Budapest (herrar)
Andreas B (återbud)
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)
World Cup i Prag (damer)
Mario D. (klass. A)
World Cup i Warszawa (herrar)
Dick D. J. (klass. B)
Swiss Judo Open i Geneva
Michael H.,
Joakim L. & DDJ
(egen bekostnad)
Bremen Masters
Sandor M., Michael H. &
Driton O. (egen bekostnad)
European Cup Junior i St Petersburg Marko Ahola (egen bek.)
Senior-EM i Istanbul
Mario D. uttagen av EJU
European Cup Senior i London
Marko Ahola (egen bek.)
(klass. C)
EJU Ref. Sem. i Dubrovnic
Dick D. J.
NM i Oslo
Michael H. & Raja F.
World Cup (män) i Bukarest
Marcus E.(klass. B)
World Cup (dam) i Madrid
Mario D. (klass. B)
World Cup (dam) i Lissabon
Dick D. J. (klass. B)
World Cup (män) i Tallinn
Christer L. (klass. B)
IJF Veteran-VM i Frankfurt
Dick D. J. & Marko A.
(egen bek. – ej klass.)
Juniorturnering Tuzla Cup i Berlin
Joakim L., Sandor M.,
Mathias P. & Driton O.
(egen bek.)
Kadett-EM på Malta
ingen uttagen av EJU
IJF-B-licenstest i Istanbul
Michael Holm (klass. C)
EYOF i Trabzon, TUR
Marcus Elfver (klass. B)
Kadett-VM i Kiev, UKR
Mario D´Alessandro
(Uttagen av IJF)
Universiaden i Kina
Marko Ahola (egen bek.)
European Cup Junior i Berlin
Michael H. & Björn N.
(egen bek.)
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15 – 18 september

Junior-EM i Lommel, BEL

1 – 2 oktober
22 – 23 oktober

World Cup (män) i Liverpool
World Cup (dam) i Rom
Scottish Judo Open, Edinburg

22 – 23 oktober

Irish Judo Open, Dublin

5 – 6 november

Finnish Judo Open i Vantaa

10 – 13 november
18 – 21 november

Veteran-EM i Leibnitz, AUT
U-23-EM i Tyumen, RUS

Marcus Elfver (Uttagen av
EJU – klass. C)
Mario D´Alessandro
Dick D. J.
Joakim Lindberg &
Henrik Pettersson (egen bek.)
Manuel Santos/Micael Öberg
(handikapptävling)
Charlie Bengtström/
Daniel Andreasson
(alla egen bek.)
Björn Nyberg/Raja Fernando
(bidrag 2 x 1 500 kr)
Michael H. & Dick D. J.
Dick D.J. (uttagen av EJU)

Anmärkning. De uttagna med fetstil har tackat ja till att deltaga!
Noterades med glädje att DDJ av EJU uttagits till U-23-EM i Tyumen, Ryssland, vilket innebär
att av fyra möjliga EM-tävlingar under året har svenska domare tagits ut vid tre tillfällen!
Inväntade IJF-rapporter
St Petersburg
London
Universiaden i Kina

Marko Ahola
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

DDJ rapporterade att anmälningar från utländska domare har börjat komma in till Borås JC.
Uppdrogs åt CL att göra ett förslag på uttagning av svenska 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.
13 §

Övriga frågor

DDJ rapporterade från uppvaktningen av förbundsordföranden Alf Tornberg vid hans 70
årsuppvaktning den 13 augusti då Alf tilldelades Elitdomarlicens, den första någonsin utan
föregående licenstest. Alf framförde sitt varma tack till RDK!!!
Diskuterades framtida IJF-A-kandidat med anledning av att A-examen arrangeras i Budapest den
11 – 12 februari 2012 och att EJU:s Ref. Com. vill ha kandidater anmälda senast den 1 december
2011.
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MD rapporterade om klassificeringarna vid J-SWOP den 17 september enligt följande.
A
Björn Nyberg
B
Joakim Lindberg, Jonas Johansson, Kjell Ingemansson, Manuel Santos, Sofie
Damberg och Driton Toni Osmani
C
Björn Larsson och Sonny Forsberg
Genomgicks av DDJ upprättat förslag till justerade DOMARBESTÄMMELSER att gälla från den
1 januari 2012. Uppdrogs åt DDJ att sända ut förslaget på remiss till de zondomaransvariga jämte
RTK m.fl. för yttrande senast den 25 oktober 2011.
Diskuterades och beslutades om RDK:s arbetsfördelning enligt följande.
Arbetsfördelning inom RDK
DDJ

* ansvarar för dagordning, protokoll, den årliga Riksdomarkonferensen, övergripande
planering, ekonomi och kontakter med Förbundsstyrelsen (FS).

CL

* ansvarar för utskick av kallelser och RDK:s hemsida (webbmaster) samt är RDK:s
kontaktman i Handikappfrågor.

MD

* ansvarar för RDK:s kalendarium, uppdatering av RDK:s statistik och Domarregister,
klassificeringslistorna och övriga blanketter samt är RDK:s kontaktman i
Norrlandsfrågor.

MH

* ansvarar för RDK:s datautrustning och CARE-system, framställer RDK:s
Utbildningsmaterial på DVD samt är RDK:s kontaktman på Facebook och i
förhållande till Ung Judo.

14 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte i samband med årets SWOP i Borås den 28 – 30 oktober 2011.
15 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna för visat intresse och förklarade det 45:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet
Dick D. Johansson
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