Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 47 – 2011
fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 27 december 2011 kl. 20.00 – 21.15
Närvarande:

1§

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

Mötets öppnande

DDJ hälsade RDK-kollegorna mycket välkomna till årets sjunde och sista RDK-möte och
förklarade mötet öppnat.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 46 den 20 oktober 2011.
3§

Ekonomi

DDJ informerade att enligt den senaste redovisningen, som kommit in från förbundskassören Kent
Andersson, är RDK:s medel för verksamhetsåret 2011 förbrukade/slut.
CL informerade att RDK:s nya Reseräkningsblankett ligger på hemsidan.
4§

Kurser, fortbildningar och licenstester

D-domarkursen i Molkom den 6 november (dagen efter Väst Cup 4 i Molkom) med Jonas
Johansson (JJ) och DDJ som kursledare lockade 14 st deltagare.
Manuel Santos genomförde en HK-Domarkurs i Göteborg den 19 – 20 november med 3 st
deltagare.
Marcus Elfvers D-domarkurs i Linköping den 26 november med praktik på Pokaljakten i
Norrköping den 27 november samlade 13 st deltagare, av vilka 5 st provade på att döma.
JJ och DDJ har utlyst en gratis fortbildning med fika för domare, coacher och tävlingsaktiva i
Varbergs Judoklubbs dojo söndagen den 8 januari 2012.
Kjell Ingemansson (KI) planerar en D-domarkurs i Gävle den 11 februari 2012.
MH kommer att hålla en D-domarkurs med Judogymnasiet i Lindesberg den 21 mars 2012.
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De zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa fortbildning/D-domarkurs!!!
CL rapporterade att hans uppdrag, att i samarbete med Manuel Santos och Tomas Rundqvist
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, har fördröjts på grund av hög arbetsbelastning. Han räknar med att
kunna lämna en rapport/förslag till RDK senast den 1 mars 2012.
Beslöts att hålla utbildningsträffen med de zonansvariga domarna och utbildarna vid Ddomarkurser (cirka 10 personer) till söndagen den 6 maj 2012 i Helsingborg (dagen efer SeniorSM) för att utarbeta ett gemensamt utbildningsmaterial och fastställa riktlinjer för utbildningarnas
genomförande samt diskutera upplägget av D-Domarkurserna, avgifter och ersättning till utbildarna
m.m. Handlägges av MH.
5§

Mentorskap m.m.

DDJ informerade om sina kontakter med Wolfgang Biedron, Judo Sundsvall, ang. RDK:s framtida
stöd till Norrlandsdomarna m.m. Uppdrogs åt MD att vid lämpligt tillfälle genomföra en
fortbildning i Norrland.
Beslutades att Fördelningen av Mentorer 2012 justeras på det sättet att Mathias Pettersson och
Driton Toni Osmani, södra zonen, ingår i Västra zonens mentorgrupp under ledning av DDJ.
Uppdrogs åt MD att justera Mentorslistan per Januari 2012.
RDK uppmanar alla domare att till respektive zonansvarig domare anmäla sitt intresse för att
döma även i andra zoner (se SJF:s kalendarium).
6§

Justerade DOMARBESTÄMMELSER från den 1 januari 2012

Noterades att FS den 12 november 2012 godkänt RDK:s justerade förslag till Domarbestämmelser
att gälla från den 1 januari 2012. Bestämmelserna ligger redan på hemsidan!
7§

IJF-A-licensexamen 2012

Noterades att FS godkänt RDK:s hemställan att CL anmäls som IJF-A-kandidat till A-examen i
Budapest den 11 – 12 februari 2012. Anmälan skickades till EJU av Förbundsordföranden och
Generalsekreteraren den 24 november 2012.
Enligt besked den 23 december 2011 från EJU Ref. Com. har CL inte blivit uttagen bland de 10
kandidaterna från Europa.
8§

Riksdomarkonferensen i Borås den 1 – 2 september 2012

DDJ informerade att Franky De Moor, EJU:s Ref. Com., meddelat att han är tillgänglig som
gästföreläsare vid Riksdomarkonferensen den 25 – 26 augusti eller den 1 – 2 september 2012 och
att Scandic Plaza Hotel i Borås har kommit in med en förmånlig offert för arrangemanget.
Beslöts att hålla konferensen i Borås den 1 – 2 september 2012 och att anta den avgivna offerten.
Upprättat förslag till konferensinbjudan fastställdes. Handlägges av DDJ.
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9§

RDK-INFO

Manusstopp för RDK/Info Vintern 2012 är den 31 december 2011. Uppdrogs åt MH att skriva
ledarartikeln! Infot ska innehålla MH:s ledarartikel, DDJ:s debattartikel från senaste SJF Aktuellt,
RDK:s Träningsprogram för Judodomare (se nedan) och inbjudan till Riksdomarkonferensen
2012.
Uppdrogs åt de zondomaransvariga, som inte tidigare medverkat med artiklar, att förbereda var
sin artikel om sin zon till nästa RDK-Info.
10 §

Internationell planering 2012

Bekräftades tidigare och under hand fattade/justerade beslut om RDK:s planering 2012.
Uttagningar januari – april 2012
9 – 10 januari
28 – 29 januari
28 – 29 januari
28 – 29 januari
28 – 29 januari
11 – 12 februari
11 – 12 februari
25 – 26 februari
25 – 26 februari
23 – 25 mars (4 st)

EJU Ref Coach Sem i Mittersill, AUT
World Cup i Sofia, BUL
World Cup i Tbilisi, GEO
Öppna Belgiska i Visé/herr
Öppna Belgiska i Arlon/dam
World Cup i Oberwart, AUT
IJF-A-test i Budapest, HUN
World Cup i Prag, CZE
World Cup i Warszawa
Bremen Masters i Bremen

24 – 25 mars (3 st)

Swiss Open i Geneve

Christer L.
Christer L. alt. Marcus E.
Dick D. J. (eg. bek.)
Björn N./Joakim L. (bidr.)
Henrik P./Sandor M. (bidr.)
Marcus E. alt. Christer L.
Christer L (ej uttagen av EJU)
Mario D.
Dick D. J.
Sandor M., Driton O.,
Manuel S., Henrik P (eg. bek.)
Dick D. J., Joakim L.
Björn N. (eg.bek.)

Anmärkning. De uttagna med fetstil har tackat ja till att deltaga!
Alla uttagna ska omgående ge RDK besked om uttagningarna accepteras eller inte!
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.
11 §

Swedish Judo Open (SWOP) – European Cup 2012

DDJ informerade att vid EJU:s styrelsemöte i Leibnitz, AUT, den 12 – 13 november 2011
bestämdes bl.a. att antalet European Cup (Senior och Junior) där domarna klassificeras kommer att
bli 10 st under år 2012, bl.a. SWOP i Borås. Det innebär att minst två Supervisors från EJU Ref.
Com. kommer till Borås för att övervaka och klassificera domarna. Antalet utländska domare
kommer då med all sannolikhet att öka betydligt och troligen blir det inte möjlighet för andra
svenska domare än de med IJF-licens att döma vid tävlingen.
12 §

Övriga frågor

DDJ informerade att RDK:s Verksamhetsberättelse 2011 har färdigställts och skickats till
Förbundsordföranden m.fl. i slutet av november 2011.
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MD upplyste att domarna vid Lag-SM m.m. i Stockholm den 10 december 2011 klassificerats enligt
följande.
A
=
Björn Nyberg, Joakim Lindberg
B
=
Kjell Ingemansson, Driton Toni Osmani, Manuel Santos
C
=
Björn Larsson, Per Eklund
Vid RM för distriktslag den 13 november 2011 i Lindesberg klassificerades inte domarna.
CL och MH informerade kort om SJF:s utbildning för webbmasters i Göteborg den 19 november
2011.
Beslöts att MH representerar RDK vid SJF:s kommittéordförandeträff i Göteborg den 12 februari
2012 och att CL representerar RDK vid SJF:s årsmöte i Stockholm den 11 mars 2012.
Uppdrogs åt CL att göra ett förslag till uttagning av domare till Kadett- & Junior-SM i Lindesberg
den 18 – 19 februari 2012.
Fastställdes av DDJ upprättat förslag till ”Träningsprogram för Judodomare” för publicering i
nästa RDK Info.
Noterades att Björn Larsson, Judo Sundsvall, har rapporterat från Sundsvalls Cupen den 17
december 2011 med cirka 250 deltagare där han varit huvuddomare med 13 domare, varav 7 från
Norge. Tack för rapporten, Björn!!!
CL informerade att han kommer att skicka ut en enkät till Sveriges Judodomare som en del i ett
vetenskapligt arbete som bedrivs av Emil Edmar och Mikaela Barrera vid Göteborgs Universitet.
Kollegorna gratulerade MH till 4 Dan vid graderingen den 17 december 2011!!!
Alltjämt saknade IJF-rapporter 2011
St Petersburg
London
Universiaden Kina
13 §

Marko Ahola
Marko Ahola
Marko Ahola

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte lördagen den 18 februari 2012 kl. 19.00 (i samband med Kadettoch Junior-SM i Lindesberg).
14 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna för visat intresse, önskade kollegorna ett

Gott Nytt Judoår 2012
samt förklarade det 47:e mötet avslutat.
_________________

Vid protokollet

Dick D. Johansson
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