Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 53 – 2013
fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 19 februari 2013 kl. 20.00 – 22.02
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 första telefonmöte, framförde RDK:s
gratulationer till kollegan Christer för erhållandet av IJF-A-licensen i Sydkorea i december förra
året och förklarade mötet öppnat.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 52 den 21 november 2012.
3§

Ekonomi

DDJ informerade att RDK enligt årsbokslut från förbundskassören hållit 2012 års budget (220 000
kr) med ett outnyttjat belopp om 8 938 kr, vilket enligt förbundskassören får användas under
innevarande år. Tack för det, Kent! Bekräftades under hand fattat beslut att av överskottet tilldela
Björn Nyberg bidrag för redan genomförda resor och att betala DDJ:s flygresa till Swiss Open i
Geneve i mars månad.
DDJ rapporterade att avtalet med SBI Sport om sponsring med 200 st domartröjor var klart
och underskrivet i slutet av november månad. Avtalet gäller i två år från den 1 mars 2013. Stort
tack till SBI Sport och Sigge Schiemann!!!
Beslöts att domartröjorna ska delas ut till de kursdeltagare som har anmält sig och av
zondomaransvarig kallats som Aspirantdomare och till domarna, som inte fick tröjor 2012, vid årets
Budo Nord Cup i Lund. De zonansvariga domarna får rekvirera erforderligt antal tröjor från SJF:s
kansli i Malmö och föra förteckning över vilka personer som kvitterat ut tröjorna.
DDJ informerade att RDK:s Budgetäskande för 2013, som skickades till FS den 12 september
2012, uppgår till 315 000 kr (för 2012 äskades 271 000 kr och tilldelningen från FS blev 220 000
kr). Enligt besked vid SJF:s ordförandekonferens den 9 februari uppgår RDK:s budget för 2013 till
220 000 kr.
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4§

Kurser, fortbildningar och licenstester

Noterades med glädje att Björn Larsson och Driton Toni Osmani godkändes vid Elitlicenstestet i
Göteborg den 1 december 2012. Stort grattis och lycka till på judomattorna i fortsättningen!
Samtidigt säger RDK grattis till Björn på 60-årsdagen idag!!!
Jonas Johansson kvarstår i bevakningsgruppen för Elitlicens. Gruppen kommer att kompletteras
under första halvåret 2013.
Grattis till följande nya D-domare;
Albert Salling, Staffanstorp, och Kent Gustavsson, Malmö (södra zonen den 8 december).
Jim Thydén, Rättvik, och Jan Larsson, Falun (norra zonen den 15 december).
Grattis också till Miriam Gidlund, Sundsvall, som vid samma tillfälle erhöll en Ungdomsdomarlicens.
Den 26 januari var det D-domarkurs och fortbildning i Göteborg under ledning av Jonas
Johansson, Joakim Lindberg, Charlie Bengtström och DDJ med 44 deltagare (12 st på
domarkursen och 32 st på fortbildningen).
Kjell Ingemansson höll en fortbildning i Borlänge den 26 januari med 30 deltagare, varav 13
domare.
Den 26 januari informerade Marko Ahola för RDK:s räkning om de nya reglerna vid
landslagslägret i Lindesberg (ungefär 180 deltagare).
Den 27 januari genomförde Manuel Santos och Christer Dahlström en genomgång av de nya
reglerna i Malmö med 22 deltagare, varav 16 var domare.
Marcus Elfver höll en fortbildning för domare m.fl. i Östra zonen i Gustavsberg den 2 februari
med drygt 45 deltagare.
I Västra zonen är det utlyst en D-domarkurs den 17 mars 2013 i samband med Väst Cup i Karlstad
(kursledare; Jonas Johansson, Joakim Lindberg och Charlie Bengtström).
I Södra zonen är det utlyst en D-Domarkurs i samband med Lugi Camp i Lund den 10 maj 2013
med Sandor Magyar och Mikael Risén som handledare.
Uppdrogs åt MD att i samarbete med Kjell Ingemansson och Katrin Ivarsson planera en
fortbildning/kurs för Norra och Övre norra zonerna i Sundsvall i juni månad 2013.
De zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa fortbildning/D-domarkurs!!!
5§

Mentorskap m.m.

Diskuterades hur mentorverksamheten kan förbättras och underströks vikten av att ha regelbunden
kontakt med medlemmarna i mentorgruppen m.m.
RDK uppmanar alla domare att till respektive zonansvarig domare anmäla sitt intresse för att
döma även i andra zoner (se SJF:s kalendarium).
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6§

Justeringar av Domarbestämmelserna

Med anledning av FS:s justeringar av ”Arbetsordning för kommittéer vid SJF” hemställer RDK att
FS gör följande justeringar i Domarbestämmelserna att träda i kraft så fort som möjligt.
Kap 2 § 1

ordet ”högst” tas bort och orden ”två (2) eller” läggs till (RDK ska alltså bestå av
ordförande och två eller tre ledamöter)

Kap 2 § 2

”RDK” byts ut mot ”FS” (de zondomaransvariga ska utses av FS efter förslag från
Riksdomarkonferensen)

7§

IJF-A-licens 2012

Noterades med glädje att CL klarade sin IJF-A-licens i Jeju, Sydkorea, den 6 – 7 december 2012
och blev därmed Sveriges 5:e IJF-A-domare genom tiderna. Stort Grattis, Christer!!!
8§

IJF-B-licenstest 2013

Nu håller RDK tummarna för att Björn Nyberg klarar sin IJF-B-examen i Prag, CZE, den 1 – 3
mars 2013.
9§

Riksdomarkonferensen i Lindesberg den 31 augusti – 1 sepember 2013

DDJ rapporterade om kontakter med Jakob Reinius, LLK, och Peter Andersson/Björn Nyberg,
Lindeskolan, för samarbete i Lindesberg på samma sätt som vid 2011 års konferens.
RDK fastställde av DDJ upprättat förslag till inbjudan, som läggs ut på hemsidan av CL.
10 §

RDK-INFO

RDK/Info Vintern 2012/2013 lades ut på hemsidan den 28 december 2012!!! Stort tack för gott
arbete, Jonas Johansson!!!
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 januari – april 2013

11 – 14 januari
19 januari

IJF Referee Seminar i Malaga, ESP
Nyttårsstevenet, Drammen, NOR

2 – 3 februari

Eur. Open (herr) i Tbilisi, GEO
Eur. Open (dam) i Sofia, BUL
Öppna Belgiska i Visé (herr)
Öppna Belgiska i Arlon (dam)

9 – 10 februari
16 – 17 februari

Grand Slam i Paris, FRA
Matsumae Cup i Helsingör, DAN

Eur. Open (dam) i Oberwart, AUT

Dick D. J.
Joakim Lindberg, Charlie
Bengtström, Henrik
Pettersson, Niklas
Strandberg & DDJ(Eg.bek.)
Ingen svensk domare
Christer Löfgren (sjuk)
Björn Nyberg, Joakim
Lindberg (bidrag)
Sandor Magyar, Henrik
Pettersson (bidrag)
Ingen svensk domare
Björn Nyberg, Sandor
Magyar, Joakim Lindberg,
DDJ (sjuk) (resebidrag)
Ingen svensk domare
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23 – 24 februari
2 – 3 mars

Eur. Open (herr) i Budapest, HUN
Grand Prix i Düsseldorf, GER
Hansa Cup i Greifswald, GER
Eur. Open (dam) i Prag, CZE
Eur. Open (herr) i Warszawa, POL

23 – 24 mars

20 – 21 april
25 – 28 april
27 – 28 april

Marcus Elfver (B)
Ingen svensk domare
Sandor Magyar,
Driton O.(Eg.bek.)
Björn Nyberg (IJF-B-test) (?)
Mario D.(?)
Dick D. J. (sista WC!) (?)

Bremen Masters, GER

Mathias P., Driton O.,
Sofie D. & Charlie B.
(Eg.bek.)
Swiss Judo Open i Geneve, CHE
Raja Fernando, Joakim
Lindberg, Sandor Magyar,
Dick D. J. (Eg.bek.)
European Cup Kadetter i Teplice, CZE Michael Holm & Marko
Ahola
Senior-EM i Budapest, HUN
Uttagning av EJU
EJU Junior Cup i Tarvisio, ITA
Sandor Magyar + 1 dom.
(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!
Med stor glädje och stolthet noterar RDK att MD redan nu blivit uttagen som en av 21
domare från Europa att döma i Ungdoms-OS (EYOF) i Utrecht, NED, den 14 – 19 juli 2013.
Grattis och lycka till, Mario!!!
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 §

Regeländringar per den 1 januari 2013 m.m.

DDJ kompletterade sin skriftliga rapport från EJU/IJF:s regelseminarium i Malaga, ESP, den 12 –
13 januari 2013.
RDK bekräftade under hand, i samråd med RTK, fattat beslut att samtliga föreslagna regeländringar
(se RDK:s information på hemsidan 2012-12-11) gäller i Sverige från den 1 januari 2013 förutom
antalet domare som dömer en match. I Sverige används alltjämt en mattdomare och två
kantdomare med stöd av RDK:s CARE-system när så är möjligt.
CL rapporterade att han på hemsidan har lagt ut de av FS godkända justeringarna i Domarbestämmelserna gällande från den 1 januari 2013 (jämte RDK:s nya ersättningsblankett) enligt
följande.
”Judodomare som dömer sanktionerade och godkända judotävlingar i Sverige har rätt till arvode
samt traktamentes-, övernattnings- och reseersättningar enligt dessa bestämmelser. – Ersättningarna ska av tävlingsarrangören/klubben senast två (2) bankdagar efter tävlingen sättas in på
ett av respektive domare angivet bankkonto, som tillhandahålles tävlingsarrangören av domaren på
en av RDK upprättad blankett under tävlingsdagen. För det fall tävlingsarrangören inte har
möjlighet att överföra ersättningen till det angivna bankkontot enligt ovan ska ersättningen betalas
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ut kontant (svenska mynt eller sedlar) senast vid tävlingens slut. Vid behov ska tävlingsarrangören,
senast två (2) bankdagar före tävlingen, betala förskott till den domare som begär det.”
13 §

Övriga frågor

DDJ informerade om att han, på begäran av FS, har skickat in samtliga månadsrapporter från RDK
i rätt tid (hittills nio (9) stycken).
MD rapporterade att domarna vid Lag-SM i Göteborg den 1 december 2012 klassificerats enligt
följande.
A
=
Björn Nyberg
B
=
Sandor Magyar, Joakim Lindberg, Henrik Pettersson, Manuel Santos
MD rapporterade att domarna vid Junior- och Kadett-SM i Landskrona den 16 februari 2013
klassificerats enligt följande.
B
=
Kjell Ingemansson, Driton Toni Osmani, Magnus Ask, Niklas Strandberg och Jonas Johansson
C
=
Henrik Pettersson, Mathias Petersson, Daniel Andreasson, Sofie Damberg, Johnnie Daniels, Per Eklund, Charlie Bengtström, Sonny Forsberg, Anders Bengtsson, Mikael Risén och Martin Amelang
RDK understryker att klassificeringen ”C” motsvarar godkänd bedömning av domaren i fråga
och att högre klassificering erhålles efter mycket väl genomfört domaruppdrag och lägre efter
allvarliga misstag.
DDJ rapporterade att RDK:s Verksamhetsberättelse 2012 skickades till FS den 16 december 2012.
MH rapporterade från informationsdagen om SJF:s hemsida i Göteborg den 2 februari 2013.
MH rapporterade från Kommitté- och distriktsordförandemötet i Stockholm den 9 februari 2013
och lade till att SJF:s nya utbildningssamordnare framfört önskemålet att alla utbildare inom SJF
ska erhålla lika stort arvode med 1 500 kr per dag att betalas till konto.
Uppdrogs åt MH och CL att representera RDK vid SJF:s årsmöte i Stockholm den 9 mars 2013.
På förekommen anledning antecknar RDK att Förbundsstyrelsen (FS) den 10 januari 2013
informerat RDK att FS återinsatt Manuel Santos som zondomaransvarig för Södra zonen.
Uppdrogs åt CL att upprätta förslag till domaruttagningar till Swedish Judo Open Masters i
Norrköping den 6 april, Senior-SM i Borlänge den 4 maj och till Högstadie Cupen (Skol-SM) i
Lindesberg fredagen den 17 maj 2013.
14 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte den 3 maj 2013 i Borlänge (dagen före Senior-SM).
15 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna för visat intresse och förklarade det 53:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet
Dick D. Johansson
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