Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 58 – 2014
fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 – 21.28
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 det första protokollförda mötet år 2014 och
förklarade mötet öppnat.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 57 den 19 november 2013.
3§

Ekonomi

Enligt RDK:s preliminära årsbokslut 2013 från förbundskassören har RDK överskridit tilldelade
budgetmedel om 229 000 kr med 4 851 kr. För år 2014 har RDK ännu inte erhållit något besked om
tilldelad budget, inte heller någon månadsrapport för januari månad.
Bekräftades under hand fattat beslut om inköp av tre nya uppsättningar av CARE-systemet till en
sammanlagd kostnad om 36 091 kr. Tack för allt nedlagt jobb, MH! När utrustningen inte används
av RDK kommer de zonansvariga domarna att ha tillgång till denna. Fördelningen av utrustning har
påbörjats genom MH:s försorg.
Diskuterades ekonomin vid kurser och fortbildningar nu när alla anmälningar ska ske via SJF och
deltagarnas klubbar ska faktureras av SJF:s kansli. Beslöts att kursledarna ska skicka in rese- &
arvodesräkningar samt fakturor på eventuellt övriga kostnader till DDJ för attest och för vidare
befordran till förbundskassören för utbetalning och bokföring RDK/utbildning. Samtliga intäkter på
kurserna ska också bokföras på detta konto.
En påminnelse till alla domarna från tidigare möten:
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
(dick.d.johansson@judo.se) ska inkomma med reseräkning senast inom en månad från uppdragets
utförande.
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4§

Utbildning; kurser, fortbildningar och licenstester

Bevakningsgruppen för Elitlicens består av Jonas Johansson, Varberg, Sofie Damberg,
Borlänge, Magnus Ask, Solna, Charlie Bengtström, Göteborg, och Manuel Santos, Stockholm.
För ordningens skull noteras att kandidaterna är angivna utan inbördes ordning, att väntetiden för
Elitlicens är minst tre (3) år från erhållandet av N-licens och att prövotiden i gruppen uppgår till
ungefär två (2) år.
DDJ rapporterade kort om fortbildningen för Norra och Övre Norra zonerna, i samarbete med Kjell
Ingemansson och Katrin Ivarsson samt Judo Sundsvall, i samband med Sundsvallscupen den 14
december 2013. Sammanlagt 20 st deltagare fick information om nyheterna i reglerna från den 1
januari 2014.
DDJ rapporterade kort från IJF-seminariet i Malaga den 10 – 11 januari och hänvisade i övrigt till
sin rapport som finns på RDK:s hemsida.
Mikael Risén och Christer Dahlström höll en D-domarkurs och fortbildning i Staffanstorp den 18
januari med 2 st deltagare på kursen och 16 st deltagare, varav 7 st licensierade domare, på
fortbildningen.
Till Marcus Elfvers och Manuel Santos fortbildning i Skarpnäck den 25 januari kom 18 st
deltagare, varav 4 st licensierade domare, från 7 st klubbar.
Kjell Ingemansson höll en fortbildning i Borlänge den 25 januari med 18 st deltagare, varav 10 st
licensierade domare.
Vid D-domarkursen och fortbildningen i Göteborg den 26 januari med Joakim Lindberg och DDJ
som kursledare deltog 4 st deltagare på kursen och 8 st på fortbildningen från 5 st klubbar.
Sammanlagt närvarade 15 st personer.
Påminns de zondomaransvariga domarna (förutom södra och västra zonerna som har rapporterat i
god tid) att undersöka hur många domare inom respektive zon som är intresserade av att genomgå
nästa N-domarkurs och rapportera detta till RDK. Rapporten ska vara RDK tillhanda senast den 1
mars 2014. Uppdrogs åt MD & MH att planera nästa N-domarkurs till hösten 2014.
Diskuterades det låga, och sjunkande, deltagarantalet på D-domarkurserna, men också på vissa
fortbildningar, under det senaste året och vilka åtgärder det står RDK till buds att vidta. Enligt
RDK:s mening är det landets judoklubbar som har det avgörande ansvaret för att skicka deltagare
till de olika kurserna och att det är RDK:s ansvar, i samråd med de zonansvariga domarna enligt
Domarbestämmelserna, att utlysa och genomföra så många kurser som möjligt varje år (Enligt
RDK:s Verksamhetsplan 2014 – 2018, minst en D-domarkurs och minst en fortbildningskurs per år
inom varje zon). Uppdrogs åt DDJ att, efter den genomförda utbildningsträffen den 16 februari
2014, utforma ett förslag till upprop till landets judoklubbar att publiceras på hemsidan.
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.
5§

Mentorskap m.m.

Uppdrogs åt MD att göra ett förslag till RDK:s fördelning av mentorer 2014.
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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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.
6§

Utbildningskonferens & zondomarträff 2014

Bekräftades under hand fattat beslut att hålla utbildningskonferensen med de zondomaransvariga
domarna och utbildarna (drygt 10 personer) på Scandic Star Hotell i Lund den 16 februari 2014
(dagen efter Junior-SM i Staffanstorp). Handläggs av MH, som informerade att kallelsen utgått i
samband med uttagningen till J-SM. Dagordningen, bl.a. innehållande information för att motverka
”sexuella trakasserier inom idrotten”, ska skickas ut i morgon.
7§

IJF-B-kandidat 2014

Joakim Lindberg, Borås, är RDK:s kandidat till IJF-B-licenstest 2014. Årets test ska genomföras i
St Petersburg, RUS, den 19 – 20 april. DDJ informerade om att inbjudan till testet har kommit från
EJU och att FS den 7 februari 2014 har beslutat att anmäla Joakim till testet. Lycka till!!!
8§

”Riksdomarkonferensen” 2014

Diskuterades innehållet i den framtida Riksdomarkonferensen för att locka flera coacher och
tränare som deltagare och att konferensen, liksom EJU Refereeing & Coaching Seminar, bör
innehålla ett eller två särskilda pass för tränarna där landslagstränarna och/eller etablerade
landslagsjudoka delar med sig av sina erfarenheter.
Beslöts att konferensen i fortsättningen ska kallas SJF:s Seminarium för Domare och Tränare
(Riksdomarkonferensen). DDJ rapporterade att han redan har kontaktat landslagstränarna och fått
beskedet från Robert Eriksson att LLK rekommenderar alla tränare och coacher att delta, men att
LLK i år inte kan medverka i ytterligare mån än att en representant för LLK kommer att närvara.
DDJ informerade att Bernd Achilles, EJU/IJF Refereeing Director, har accepterat att komma som
föreläsare på konferensen i Lund den 6 – 7 september 2014 och att Scandic Star Hotell i Lund har
inkommit med offert. Beslöts att hålla årets konferens i Lund och att anta den avgivna offerten.
Fastställdes upprättat förslag till inbjudan till konferensen. Handlägges av DDJ.
9§

RDK-INFO

RDK/Info Vintern 2013/2014 publicerades på RDK:s hemsida i den 14 januari 2014. Stort tack till
Jonas Johansson för gott layoutarbete och till Alf Tornberg för fina bilder!
10 §

Internationell planering januari – juni 2014

10 – 11 januari
18 januari

EJU Ref. & Coach Seminar i Malaga
Nyttårsstevenet, Mjöndalen, NOR

18 – 19 januari

Scottish Open i Edinburgh

1 – 2 februari

EO i Sofia, BUL (H & D)

Dick D. J.
Niklas Strandberg
Charlie Bengtström
Manuel Santos
Magnus Ask (Eg.bek.)
Sandor M., Joakim L. &
Dick D. J.
Björn Nyberg (B) &
Christer Löfgren (B)
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1 – 2 februari

Belgium Open i Visé (H)

8 – 9 februari
15 – 16 februari
15 – 16 februari
22 – 23 februari
22 – 23 februari

Belgium Open i Arlon (D)
Grand Slam i Paris, FRA
EO i Oberwart, AUT (H)
EO i Rom, ITA ((D)
Grand Prix i Düsseldorf, GER
Matsumae Cup i Praestö, DAN

1 – 2 mars

Mario D´Alessandro &
Joakim Lindberg,
Sandor Magyar
Ingen svensk domare
Mario D´Alessandro (?)
Marcus Elfver (?)
Ingen svensk domare
Tävlingen inställd!

22 – 23 mars

EO i Prag, CZE (H)
EO i Warszawa, POL (D)
Bremen Masters, GER

Michael Holm (?)
Marko Ahola (?)
Sofie Damberg
Charlie Bengtström
Manuel Santos
Magnus Ask (Eg.bek.)
Raja Fernando, Sandor
Magyar, Joakim Lindberg &
Dick D. J.
Sandor Magyar &
Dick D. J. (Eg.bek.)

22 – 23 mars

Swiss Open i Zürich, CHE

29 mars

Ungerska Veteran, Budapest, HUN

19 – 20 april
24 – 27 april
26 – 27 april

EC Jun i St Petersburg, RUS (B-test) Joakim Lindberg (?)
Senior-EM i Montpellier, FRA
Uttagning av EJU
EC Jun i Lignano, ITA
Sandor Magyar &
Dick D. J.

3 – 4 maj

EC Kadetter, Berlin, GER

29 maj – 1 juni

Michael Holm &
Björn Nyberg
EC Junior i Teplice, CZE
Marcus Elfver
EC British Open i London, GBR
Christer Löfgren
NM i Orimattila, FIN (8 mil fr H-fors) Marcus Elfver
(allt är klart med de finska arranMikael Risén
görerna!!!)
Charlie Bengtström
Kjell Ingemansson
(=de zonansvariga)
EO Madrid, ESP
??
EC Juniorer, Leibnitz, AUT
??
Veteran-EM, Var???
??

14 – 15 juni

EC Celje, SLO

??

4 – 6 juli

Kadett-EM, Aten, GRE

Uttagning av EJU

10 – 11 maj
24 – 25 maj

31 maj – 1 juni

Anmärkning. De uttagna med fetstil har tackat ja till att delta!
Alla uttagna ska omgående ge RDK besked om uttagningarna accepteras eller inte!
Beslöts att på grund av den politiska situationen i Ukraina inte skicka några svenska domare till
Kiev den 28 – 31 mars och den 17 – 18 maj 2014.
DDJ informerade att EJU Refereeing & Coaching Seminar arrangeras i Antalya, Turkiet, den 16
– 17 maj 2014. Beslöts att RDK ska representeras av MD och CL.
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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 §

European Cup/Swedish Judo Open i Borås 2014

Inget att rapportera.
13 §

Övriga frågor

DDJ informerade att vid Svenska Judo Cupen och Lag-SM i Helsingborg den 7 – 8 december 2014
klassificerades domarna enligt följande.
A
B
C

= Joakim Lindberg
= Sandor Magyar, Manuel Santos
= Henrik Pettersson, Anders Bengtsson, Per Larsson

Noterades att MD vid EM för klubblag i Paris den 21 december 2013 erhållit klassificeringen ”B”.
MH rapporterade att FS, efter anmälan från RDK, justerat arvodesnivåerna i Domarbestämmelserna (kap. 6) att gälla från den 7 februari 2014 enligt följande.
Arvoden
DU-domare & Aspirant 200 kr
D-domare
300 kr
N-domare
400 kr
Elit-domare
500 kr
IJF-domare
600 kr
och att traktamentet enligt 5 § uppgår till 220 kr.
MH rapporterade SJF:s Kommittéordförandekonferens i Stockholm den 9 februari 2014. Mot
bakgrund av vad som där tagits upp om framtida samarbete mellan kommittéerna beslöts att RDK
ska kontakta nedanstående kommittéer för samarbete.
RDK – Riksgraderingskommittén (RGK) angående att genomgången domarkurs är krav för att
erhålla 1 Dan – handlägges av MD
RDK – Landslagskommittén (LLK) och Riksinstruktörskommittén (RIK) för att förbättra och
fördjupa innehållet i SJF:s Seminarium för Domare och Tränare – handlägges av DDJ
RDK – Rikskatakommittén (RKK) angående samarbete mellan domare som dömer i båda
disciplinerna – handlägges av MH
Bekräftades under hand fattat beslut att MH representerar RDK vid SJF:s årsmöte i Göteborg den
8 mars 2014.
DDJ uttryckte förhoppningen att hela RDK kan vara på plats på SJF:s Judogala i Göteborg den 8
mars och tillade att han i egenskap av före detta förbundsordförande till galan har erhållit en
inbjudan, som accepterats.
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14 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte i mitten av april 2014.
15 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna för visat intresse, varefter det 58:e mötet förklarades avslutat.
_________________
Vid protokollet

Dick D. Johansson
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