Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 55 – 2013
fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 13 augusti 2013 kl. 20.08 – 21.42
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 tredje protokollförda möte och förklarade
mötet öppnat.
DDJ informerade att IJF-B-domaren Stig-Arne ”Bäckis” Bäckström, Göteborg, avlidit den 16 maj
2013 och att minnesord över honom lagts ut på Göteborgs Judoklubbs hemsida. Han begravdes i
Göteborg den 18 juni 2013.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 54 den 7 maj 2013.
3§

Ekonomi

Enligt halvårsbokslutet per den 30 juni 2013 och månadsrapport för juli 2013 från förbundskassören
har RDK förbrukat 130 848 kr av årets budgetanslag om 220 000 kr.
För att RDK:s redovisning och bokföring, som ombesörjs av förbundskassören, alltid ska vara
aktuell och lätt att följa beslöts – på förekommen anledning – att de domare som av RDK vill ha
ersättning för utförda domaruppdrag (inklusive bidrag) till RDK:s ordförande ska inkomma med
reseräkning senast inom en månad från uppdragets utförande.
4§

Utbildning; kurser, fortbildningar och licenstester

Bevakningsgruppen för Elitlicens består av Jonas Johansson och Sofie Damberg, Borlänge.
Ytterligare kandidater kan komma att utses senare under året.
Vid D-domarkursen i samband med Lugi Camp i Lund den 10 maj 2013 med Sandor Magyar och
Mikael Risén som handledare deltog 12 st deltagare.
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Marcus Elfvers D-domarkurs i Linköping, Östra zonen, den 18 maj 2013 samlade enligt
inkommen rapport 11 st deltagare.
Den 28 september 2013 är det utlyst en D-domarkurs i Täby med Kjell Ingemansson som
kursledare.
Noterades att RDK medverkat vid utformningen av SJF:s Utbildningskatalog 2013 (domarbiten)
på begäran av SJF:s utbildningssamordnare Karin Strömqvist Bååthe.
Uppdrogs åt MH att i samarbete med Karin Strömqvist Bååthe ta fram en lämplig blankett för
rapportering vid genomförda kurser och fortbildningar.
DDJ informerade att han till FS rapporterat genomförda utbildningar m.m. i zonernas och RDK:s
regi under år 2012; 10 tillfällen, 79 timmar och 234 deltagare.
Uppdrogs åt MD att i samarbete med Kjell Ingemansson, Björn Larsson och Katrin Ivarsson
snarast planera en fortbildning/kurs för Norra och Övre Norra zonerna.
Beslöts att hålla N-licenstest vid RM för klubblag i Lindesberg den 19 oktober 2013 och uppdrogs
åt MH att utforma sedvanlig inbjudan och genomföra testet tillsammans med DDJ.
Uppdrogs åt de zondomaransvariga domarna att undersöka hur många domare inom respektive
zon som är intresserade av att genomgå nästa N-domarkurs och rapportera detta till RDK senast
den 1 oktober 2013.
De zonansvariga och examinatörerna uppmanas att strikt följa Domarbestämmelserna vid
examination till nya licenser, särskilt vad gäller kraven på att två kurstillfällen ska ha genomförts
och att lägsta angivna ålder har uppnåtts av de som testar till ny licens.
De zondomaransvariga ombeds att omgående planera in nästa fortbildning/D-domarkurs!!!
5§

Mentorskap m.m.

RDK noterade med besvikelse att Driton Toni Osmani via email den 7 maj 2013 har meddelat att
han med omedelbar verkan lämnar återbud till samtliga tävlingar och drar sig tillbaka som domare
på grund av förhållandena i Södra zonen.
MD informerade att han varit i kontakt med medlemmarna i hans mentorgrupp angående
verksamheten.
DDJ informerade att han skickat email till samtliga medlemmar i Västra zonens mentorgrupp och
att några av dem har svarat och inkommit med synpunkter.
RDK uppmanar alla domare att till respektive zonansvarig domare anmäla sitt intresse för att
döma även i andra zoner (se SJF:s kalendarium).
Vid de tävlingar där RDK tar ut domarna är det möjligt för de domare som blivit uttagna som
reserver, men inte kallats till tävlingen, att döma på egen bekostnad efter klartecken från RDK.
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6§

Justeringar av Domarbestämmelserna

Beslöts att per den 1 september 2013 justera Domarbestämmelserna enligt följande.
Kapitel 2 § 1; ”…sammansatt av ordförande jämte två (2) eller tre (3) ledamöter…”Kapitel 2 § 3; ”…att ansvara för att zondomaransvariga domare utses och rapporteras till FS för
godkännande.”
Uppdrogs åt DDJ att hos FS hemställa att ovanstående justeringar godkänns för omedelbart
införande i Domarbestämmelserna.
7§

Utbildningskonferens 2014

Uppdrogs åt MH att komma med förslag på var och när under 2014 en utbildningskonferens ska
hållas med dem som håller RDK:s kurser för att uppdatera utbildningsmaterialet m.m.
8§

IJF-B-kandidat 2014

Joakim Lindberg, Borås, är RDK:s kandidat till IJF-B-licenstest 2014. RDK avvaktar besked från
EJU när och var testet ska genomföras.
9§

Riksdomarkonferensen i Lindesberg den 31 augusti – 1 september 2013

DDJ rapporterade om fortsatta kontakter med Jakob Reinius, LLK, och Peter Andersson/Björn
Nyberg, Lindeskolan, för samarbete i Lindesberg på samma sätt som vid 2011 års konferens.
Noterades att RDK i email den 10 juli till de zonansvariga domarna ombett dem att påminna sina
respektive domare om årets konferens i Lindesberg och att planera för kommande D-domarkurser
och fortbildningar.
Per den 13 augusti är 34 domare, inklusive förbundsordföranden och RDK:s ledamöter, anmälda till
konferensen, dessvärre inga ytterligare coacher eller andra ledare!!!
Sören Ahlner, Borlänge JC, har den 20 maj 2013 inlämnat en motion till Riksdomarkonferensen
som i korthet går ut på att RDK, när en domare erhåller klassificeringen D eller E, ska meddela
detta muntligt som nu, men också skicka en skriftlig motivering med namn och telefonnummer till
den ansvarige bedömaren, som inom en vecka per telefon ska gå igenom bedömningen med den
bedömde domaren.
RDK lämnar följande svar på motionen. RDK:s klassificeringssystem, liksom IJF:s och EJU:s, ska
utgöra ett stöd för domarna, men också en rankning för kommande domaruppdrag. Självklart ska
RDK på begäran lämna vederbörande domare en motivering till klassificeringen, utöver den
fortlöpande feedback som har lämnats under tävlingsdagen, men att i detalj reglera formerna för hur
kontakterna mellan RDK och domarna ska lämnas torde snarare motverka sitt syfte. Härmed anser
RDK att motionen är besvarad.
Genomgicks av MH sammanställd DVD-skiva med matchexempel till konferensen.
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Fastställdes följande arbetsfördelning inför konferensen.
DDJ

färdigställer och kopierar faktureringsunderlag, rumsfördelning, deltagarförteckning
och dagordning samt kopierar inkomna motioner

CL

förbereder konferensprotokollet

MD

kopierar domarregistret (för uppdatering)

MH

färdigställer och kopierar RDK:s DVD 2013 jämte protokoll/facit samt håller samtliga
RDK-dokument tillgängliga på datorn

DDJ informerade att han har kontaktat de av fjolårets konferens valda valberedarna Per Eklund
och Henrik Pettersson inför deras arbete. Per Eklund har meddelat att han på grund av tjänsteresa
inte kan delta på konferensen.
10 §

RDK-INFO

RDK/Info Sommaren 2013 (med layout av Jonas Johansson, tack för det!) kom ut den 4 juli 2013.
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 – december 2013

11 – 14 januari
19 januari

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

Dick D. J.
Joakim Lindberg, Charlie
Bengtström, Henrik
Pettersson, Niklas
Strandberg & DDJ(Eg.bek.)

2 – 3 februari

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

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
Marcus Elfver (B)
Ingen svensk domare

Öppna Belgiska i Arlon (dam)
9 – 10 februari
16 – 17 februari

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

23 – 24 februari

Eur. Open (dam) i Oberwart, AUT
Eur. Open (herr) i Budapest, HUN
Grand Prix i Düsseldorf, GER

2 – 3 mars

Hansa Cup i Greifswald, GER
Eur. Open (dam) i Prag, CZE
Eur. Open (herr) i Warszawa, POL

Sandor Magyar,
Driton O.(Eg.bek.)
Björn Nyberg (IJF-B-lic.) (B)
Mario D.(A)
Dick D. J. (sista WC!) (B)
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23 – 24 mars

Bremen Masters, GER

23 – 24 mars

Swiss Judo Open i Geneve, CHE

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

European Cup Kadetter i Teplice, CZE Michael Holm (C) & Marko
Ahola (C)
Senior-EM i Budapest, HUN
Mario D. (Uttagen av EJU)
EJU Junior Cup i Lignano, ITA
Sandor Magyar &
Joakim Lindberg
(Eg.bek.)

11 – 12 maj
25 – 26 maj

Eur. Cup Jun. i Lyon, FRA
NM i Vejle, DAN

Joakim Lindberg (Eg. bek.)
Sandor Magyar, Joakim LindBerg, Sofie Damberg & Henrik
Pettersson

1 – 2 juni
8 – 9 juni

Eur. Cup Jun. i Leibnitz, AUT
Eur. Open (herr) i Bukarest, ROM
Eur. Open (dam) i Madrid, ESP
Tuzla Cup i Berlin, GER

13 – 16 juni
15 – 16 juni
21 – 23 juni

Eur. Open (dam) i Lissabon, POR
Eur. Open (herr) i Tallinn, EST
Veteran-EM i Paris, FRA
Eur. Cup i Celje, SLO
Kadett-EM i Tallinn, EST

Marko Ahola (B)
Ingen svensk domare
Björn Nyberg (B)
Sandor Magyar, Mathias
Pettersson, Joakim Lindberg &
Charlie Bengtström (Eg. bek.)
Marcus Elfver (B)
Christer L. (C)
Dick D. J.(B) & Michael H.(C)
Ingen svensk domare
Ingen svensk domare

13 – 14 juli

Eur. Cup Jun. i Paks, HUN

Mathias P., Driton O.,
Sofie D. & Charlie B.(Eg.bek.)
Raja Fernando, Joakim
Lindberg, Sandor Magyar,
Dick D. J. (Eg.bek.)

27 – 28 juli

Sandor Magyar & Joakim
Lindberg (Bidrag)
Ungdoms-OS (EYOF) i Utrecht, NED Mario D. (Uttagen av EJU)(B)
Eur. Cup Jun. i Wroclaw, POL
?
Eur. Cup i Sindelfingen, GER
Marko Ahola (Eg. bek.)(B)
Eur. Cup Jun. i Prag, CZE
?

3 – 4 augusti

Eur. Cup Jun. i Berlin, GER

Michael H. & Björn N.
(Eg. bek.)

7 – 8 september
20 – 22 september
21 – 22 september

Eur. Cup i Bratislava, SVK
Junior-EM i Sarajevo, BHG
Eur. Cup i Tammerfors, FIN

28 – 29 september

Eur. Cup i Belgrad, SBR

?
Ingen svensk domare uttagen
Joakim Lindberg, Henrik
Pettersson & Dick D. J.
?

12 – 13 oktober
19 – 20 oktober

Eur. Open (dam&herr) i Minsk, BLR
Eur. Open (dam) i Rom, ITA
Eur. Open (herr) i Glasgow, SCO

Ingen svensk domare
Christer L. (x)
Mario D. (x)

14 – 19 juli
20 – 21 juli
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26 – 27 oktober

SWOP i Borås

26 – 27 oktober

Irish Open i Dublin, IRL

IJF-domarna + några
Elitdomare
Manuel Santos, Charlie Bengtström, Sofie Damberg &
Micael Öberg (Eg. bek.)

9 – 10 november
15 – 17 november
23 – 24 november

Eur. Cup i Malaga, ESP
U-23 EM i Samokov, BUL
Junior Finnish Open i Kouvola, FIN

Joakim Lindberg (Bidrag)
Uttagning av EJU
?

Anmärkning. De uttagna med fetstil har tackat ja till att deltaga!
Alla uttagna ska omgående ge RDK besked om uttagningarna accepteras eller inte!
RDK gratulerar Marko Ahola till de första EJU-B-klassificeringarna (se ovan)!!!
DDJ informerade att RDK har fått en inbjudan att deltaga med fyra svenska domare vid Scottish
Judo Open den 18 – 19 januari 2014 (arrangören svarar för hotell- och vissa matkostnader –
domarna betalar resan själva). Intresserade IJF- och Elitdomare ska anmäla sig till RDK senast den
1 oktober 2013. Handlägges av DDJ.
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.

EJU har meddelat att Refereeing & Coaching Seminar i Baku i maj månad har flyttats fram till
efter Senior-VM i Rio de Janeiro 2013 på grund av de genomförda regeländringarna.
Diskuterades vem av RDK:s ledamöter som ska representera Sverige vid det kommande seminariet
(beroende på var och när det arrangeras!).
13 §

Swedish Judo Open i Borås 2013 – 2 dagar!!!

Enligt besked i EJU:s senaste kalendarium (översänt till RDK av Johnny Kullenberg) kommer årets
SWOP att arrangeras på två dagar, den 26 – 27 oktober 2013.
Uppdrogs åt CL att till tävlingen kalla de aktiva svenska IJF-domarna jämte Elitdomarna Joakim
Lindberg, Henrik Pettersson och Sandor Magyar och att DDJ kallas som domaransvarig och
kontaktman för EJU Refereeing Commission (Vasily Smolin och Metin Özkan). Samtliga svenska
domare (även DDJ för det fall att domarbrist råder) anmäls i JUMAS och till arrangören (inkl.
hotellrum) av MH.
14 §

Övriga frågor

DDJ informerade om att han, på begäran av FS, har skickat in samtliga månadsrapporter från RDK
i rätt tid (hittills 13 st).
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DDJ informerade att han den 7 maj 2013 via email till Bernd Achilles (EJU) meddelat att Andreas
Björkman inte längre är aktiv som judodomare.
Vid Högstadie Cupen (Skol-SM) i Lindesberg den 17 maj 2013 klassificerades domarna enligt
följande.
B
=
Kjell Ingemansson, Nicola D´Alessandro
C
=
Tommy Nilsson, Magnus Ask, Sofie Damberg, Micael Öberg,
Oskar Kvick
D
=
Björn Larsson, Sören Ahlner
DDJ informerade att han i e-mail den 18 maj 2013 tackat arrangören, Frövi JK och Judogymnasiet,
för ett väl genomfört arrangemang av Högstadie Cupen och föreslagit att samtliga uttagna domare
till nästa års tävling ska erhålla en extra ersättning för den förlorade arbetsinkomsten under
fredagen med 500 kr, allt för att domarna vid tävlingen ska kunna hålla högsta möjliga nivå.
Noterades att EJU Referee Commission (Smolin, Chyurlia, Özkan och Hefka) i sin rapport till EJU
Directing Committee från årets Veteran-EM i Paris uppmärksammade avtackningen av DDJ med
följande ord: ”On the 2nd day of competition we arranged small awarding cermony for Mr. Dick
Johansson the experienced international referee from Sweden, who due to his age presented himself
on the official EJU level for the last time. Mr.Sergey Soloveychik EJU President awarded him with
small gift arranged by French Federation. All referees created nice atmosphere dedicating him
curtain-call in standing position.”.
Uppdrogs åt CL att snarast lämna förslag på uttagning av domare till
1. Junior-SWOP i Haninge den 28 september (5 mattor),
2. Veteran/U-23-SM i Varberg den 5 oktober (2 mattor/10 + 1 domare), och
3. RM för distriktslag (tillika N-licenstest) i Lindesberg den 19 oktober 2013 (3 mattor).
Beslöts att på prov genomföra U23-SM i Varberg den 5 oktober 2013 enligt EJU/IJF:s
”endomarsystem” (en mattdomare och två videodomare på kanten + en supervisor).
15 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte i samband med årets Riksdomarkonferens i Lindesberg.
16 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna för visat intresse och förklarade det 55:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet

Dick D. Johansson
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