Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 63 – 2014
fört vid RDK:s telefonmöte torsdagen den 13 november 2014 kl. 20.00 – 21.12
Närvarande:

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

Adjungerad:

Annika Sandin-Engstrand (ASE) – zondomaransvarig övre
norra zonen (där det idag är minus 10 grader Celsius i
Luleå)

1§

Mötets öppnande

DDJ hälsade alla domarkollegorna mycket välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.
Ett särskilt välkommen riktades till ASE, zondomaransvarig för övre Norrland.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 62 den 3 oktober 2014.
3§

Ekonomi

DDJ rapporterade att, enligt besked från förbundskassören, har RDK per den 31 oktober 2014
använt sammanlagt 189 725 kr av för året tilldelade medel (RDK:s budget för 2014 uppgår till
220 000 kr + 30 000 kr). På grund av SJF:s ansträngda likviditet har RDK fått beskedet att
extraanslaget överförs till budgetåret 2015.
Nedanstående beslut från förra mötet ligger kvar i protokollet så att ingen missar informationen.
För att använda RDK:s tilldelade medel på bästa möjliga sätt beslöts att traktamenten inte längre
ska utgå till domare som representerar Sverige utomlands. Beslutet gäller omedelbart.
Beslöts att från och med budgetåret 2015 införa en mindre avgift för IJF-domarna, som tagits ut till
klassificeringsgrundande tävlingar i Europa, enligt följande system.
RDK svarar för kostnaderna för anslutningsresor, flygresa och hotell inklusive mat i enlighet med
arrangörens erbjudande, men inget traktamente utgår (se ovan). Kostnaden för ett sådant uppdrag
uppgår erfarenhetsmässigt till 8 000 – 10 000 kr per person. Enligt RDK:s verksamhetsplan ska
varje aktiv IJF-domare tas ut till minst tre klassificeringstävlingar per år. RDK svarar för hela
kostnaden vid det första uppdraget. Vid det andra uppdraget ska den uttagne domaren bidra med
1 000 kr och vid det tredje uppdraget med 2 000 kr, allt för att möjliggöra att RDK ska kunna ta ut
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IJF-domarna till fler uppdrag per år. Eventuella kostnader för visum betalas av vederbörande
domare själv. Vid ytterligare uppdrag tas beslut från fall till fall. Handläggs av DDJ.
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.
4§

Utbildning, kurser, fortbildningar och licenstester/Utbildningskonferens 2015

DDJ informerade att allt är klart med fortbildning för Norrlandsdomarna med DDJ och Kjell
Ingemansson i samband med Sundsvalls Cupen den 13 december 2014.
MD och CL rapporterade att de höll N- & D-domartest vid Södra Judo Open i Haninge den 18
oktober 2014.
N-licens
Renat (Ruslan) Abushaev
D-licens
Daniel Johansson
Ayhan Aliyev
Orhan Aliyev
alla från Stockholm. Grattis och lycka till!
MD och MH informerade att vid N-domarkursen i Västra Frölunda den 8 – 9 november 2014
deltog 7 st deltagare från tre zoner och att allt fungerade mycket bra.
D-domarkursen den 8 november 2014 med Christer Dahlström och Mikael Risén som kursledare
fick tyvärr ställas in på grund av att inbjudan inte lades ut på hemsidan i tillräckligt god tid. RDK
beklagar!
D-domarkursen i Trollhättan den 16 november 2014 ställdes in och flyttades till början av nästa år.
Marcus Elfver har meddelat att den planerade D-domarkursen i Östra zonen i november månad
2014 inte blivit av på grund av att han inte har kunnat finna ytterligare en lämplig metodikhandledare.
ASE informerade att det planeras en judotävling i Piteå eller Luleå under våren 2015 och att det då
också kanske ska hållas en D-domarkurs. Hon återkommer snarast med närmare besked.
Diskuterades ånyo upplägget för nästa års utbildningskonferens & zondomarträff. Alla som har
förslag och synpunkter på när, var och hur är välkomna att höra av sig till RDK! Några
synpunkter från zondomarna har fortfarande inte kommit in!
MH rapporterade kort från SJF:s Riksutbildningskonferens i Uppsala den 18 oktober 2014.
Nedanstående beslut från förra mötet ligger kvar i protokollet så att ingen missar informationen.
Beslöts att handledararvodet vid D-domarkurser (regelkurser) får uppgå till högst 1 000 kr per
handledare och att målsättningen med alla RDK:s kurser och utbildningar är att de ekonomiskt ska
gå jämt upp (=+/- noll kr).
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5§

Mentorskap m.m.

DDJ rapporterade att han tillsammans med Charlie Bengtström dömde vid Södra Judo Open i
Haninge den 18 oktober 2014 där det var rekordstort deltagarantal med över 500 deltagare och
underströk vikten av att alla domare runt om i landet på eget initiativ försöker att döma också i
andra zoner.
Diskuterades när och var den uppskjutna Utbildningsdagen för RDK:s Mentorer och RDK:s
Utbildningskonferens & zondomarträff 2015 ska hållas. Uppdrogs åt MH att senast den 15
januari 2015 återkomma med förslag om tid och plats.
Diskuterades hur RDK ska agera mot domare som inte hör av sig på kallelser och email från RDK
och de zonansvariga domarna. Hur många chanser ska en domare få? Hur aktiv måste en domare
vara för att kunna vara med i Domarregistret? Synpunkter från de zondomaransvariga emotses!
RDK uppmanar alla domare att till respektive zonansvarig domare anmäla sitt intresse för att
döma även i andra zoner (se SJF:s kalendarium).
6§

RDK:s Verksamhetsberättelse 2014

Fastställdes under hand upprättat och genomarbetat förslag till RDK:s Verksamhetsberättelse
2014. Handläggs av DDJ.
7§

RDK:s Verksamhetsplan 2014 – 2018

Diskuterades innehållet i planen och eventuell ändringar och justeringar.
8§

SJF:s Seminarium för Domare och Tränare (Riksdomarkonferensen) 2015

DDJ rapporterade att han, i enlighet med erhållet uppdrag vid förra mötet, till Landslagskommittén
(LLK) har översänt ett förslag till program för seminariet i Lindesberg i september 2015 i samband
med sedvanligt landslagsträningsläger. Svar och synpunkter inväntas från LLK.
Inför framtida konferenser uttryckte RDK önskan och förhoppningen om ett samarbete med LLK
och landslagstränarna etableras för att locka coacher, ledare och tränare till framtida konferenser.
9§

Internationell planering oktober – december 2014

4 – 5 oktober

EO, Lissabon, POR

Björn Nyberg (B)

14 – 16 november

U-23 EM i Wroclaw, POL

Ingen svensk domare uttagen

20 december

EM för klubblag, Hoofddorp, NED

MD (uttagen av EJU)

Anmärkningar

De uttagna markerade med ”fetstil” har tackat ”ja” till att delta!
Till Europa Cuper markerade med ”EC” kan endast IJF-domare tas
ut.
Till tävlingar markerade med ”???” kan behöriga domare anmäla
sitt intresse!
Alla uttagna ska omgående ge RDK besked om uttagningarna
accepteras eller inte!
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Noterades med glädje att MD ännu en gång blivit uttagen av EJU, denna gång tlll EM för klubblag i
Holland den 20 december 2014. Grattis!
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.
10 §

Internationell planering januari – juni 2015

17 januari

27 – 29 mars
28 – 29 mars
29 mars

Niklas Strandberg, Henrik
Pettersson,
(inbjudan har kommit)
Charlie Bengtström,
Daniel Andreasson(eg bek)
Scottish Open i Edinburg, GBR
Sofie Damberg, Magnus Ask,
(inbjudan har kommit)
DDJ (3 x 1 500))
IJF:s Ref. & Coach Sem i Malaga, ESP DDJ
Belgium Open i Vise (H)
Sandor Magyar & Henrik
(om vi blir inbjudna)
Pettersson (2 x 1 500))
Belgium Open i Arlon (D)
Niklas Strandberg & Raja
(om vi blir inbjudna)
Fernando (2 x 1 500)
Irish Judo Open i Dublin, IRL
???
EO i Sofia, BUL (H&D)
Mario D´Alessandro
Matsumae Cup i Vejle, DEN
Driton Osmani,
(inbjudan har kommit)
Joakim Lindberg, Magnus Ask,
Anders Bengtsson(4 x 500)
EO i Rom, ITA ((H)
Christer Löfgren
EO i Oberwart, AUT ((D)
Marko Ahola
Grand Prix i Düsselforf, GER (D&H) Uttagning av IJF
EO i Warszawa, POL ((H)
Michael Holm
EO i Prag, CZE (D)
Marcus Elfver
Swiss Open i Zürich, SCH (D&H)
DDJ, Raja Fernando,
(om vi blir inbjudna)
+ 2 till (eg bek)
EC Jun. i Coimbra, POR
???
Grand Prix i Tbilisi, GEO (D&H)
Uttagning av IJF
EC Sen i Sarajevo, BIH (D&H)
???
Bremen Masters i Bremen, GER
Sofie Damberg, Manuel
(om vi blir inbjudna)
Santos, Jonas Johansson,
CharlieBengtström,
Magnus Ask
(5 x 1 000))
Grand Prix i Samsun, TUR (D&H)
Uttagning av IJF
EC Jun. i Lignano, ITA
???
Veteran Open i Budapest, HUN
Sandor Magyar, DDJ (eg bek)

4 – 5 april
9 – 12 april
11 – 12 april

EC Jun i Aten, GRE
Senior-EM i Glasgow, GBR
EC Kadetter i Teplice, CZE

???
Uttagning av EJU
???

2 – 3 maj
8 – 10 maj

EC Kadetter i Berlin, GER
Grand Slam i Baku, AZE

???
Uttagning av IJF

17 januari
30 – 31 januari
31 januari – 1 februari
31 januari – 1 febuari
??? februari
7 – 8 februari
14 – 15 februari
14 – 15 februari
14 – 15 februari
20 – 22 februari
28 feb. – 1 mars
28 feb. – 1 mars
7 – 8 mars
14 – 15 mars
14 – 15 mars
21 – 22 mars
21 – 22 mars

Nyttårsstevenet, Mjöndalen, NOR
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9 – 10 maj
9 – 10 maj
23 – 24 maj
27 – 31 maj
30 – 31 maj

EC Kadetter i Pitesti, RUM
NM i Reykjavik, ISL
EC Jun. i La Coruna, ESP
Veteran-EM i Balatonfüred, HUN
EO i Bucharest, ROM (D&H)

???
???
???
???
???

6 – 7 juni
6 – 7 juni
13 – 14 juni
13 – 14 juni
20 – 21 juni
25 – 28 juni

EC Jun. i Leibnitz, AUT
EO i Minsk, BLR (D&H)
EC i Celje, SLO (D&H)
Tuzla Cup i Berlin, GER
(om vi blir inbjudna)
Grand Prix i Budapest, HUN
European Games i Baku, AZE

???
--???
Handläggs av Charlie
Bengtström
Uttagning av IJF
Uttagning av EJU

3 – 5 juli

Kadett-EM i Sofia, BUL

Uttagning av EJU

11 §

European Cup/Swedish Judo Open i Helsingborg den 25 – 26 oktober 2014

Diskuterades arrangemanget och domarinsatserna på årets SWOP och noterades med stolthet och
glädje att Svenska Judoförbundet och Helsingborgs Judoklubb med tävlingsledaren Michel Grant.
generalsekreteraren Erik Vesterlund och RTK:s Magnus Ask i spetsen för ett stort antal engagerade
och duktiga medarbetare genomförde arrangemanget på ett utomordentligt sätt och att de svenska
domarinsatserna fullt ut motsvarade RDK:s förväntningar. Stort tack för Era förnämliga
insatser!!! RDK tackar också de licensierade domare, ingen nämnd och ingen glömd, som ställde
upp som funktionärer i olika roller under arrangemanget. Det hedrar Er som Judodomare!!!!
De svenska IJF-domarna erhöll följande EJU-klassificeringar.
A = MD
B = CL, Marcus Elfver, Marko Ahola, Björn Nyberg,
C = MH, Joakim Lindberg,
Raja Fernando klassificerades inte av EJU eftersom han har erhållit sin licens i Asien.
RDK beklagar att de svenska Elitdomarna Niklas Strandberg, Sandor Magyar och Henrik
Pettersson inte kunde få chansen att döma eftersom det var så många utländska domare närvarande.
12 §

Övriga frågor

CL informerade att vid RM för distriktslag i Lindesberg (den 15:e tävlingen i rad) den 8 november
2014 klassificerades domarna enligt följande.
A
=
Magnus Ask
B
=
Sofie Damberg, Kjell Ingemansson, Jonas Johansson, Manuel Santos,
Charlie Bengtström
C
=
Daniel Andreasson
Bordlades FS:s remiss om Stora Grabbars/Tjejers Märke för domare i avvaktan på närmare
besked från FS. Handläggs av MH.
Diskuterades uttagning av domare till Junior-SM i Östersund den 31 januari 2015 (tre mattor).
Uppdrogs åt CL att inkomma med förslag på uttagning!
Noterades att i 21.3 i TB14 (gällande från den 13 oktober 2014) införts en ändring av det innehåll
att kategorin U13 inte länge omfattas av regeln att bestraffningar inte ska användas vid första
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förseelsen utan att domaren tydligt ska förklara vad som var fel och om samma förseelse upprepas
ska ordinarie bestraffningssystem användas. Diskuterades behovet av information om vad som
gäller. Vidare upplyste DDJ att RTK meddelat att de s.k. ”barnreglerna” genomgår en översyn och
att en remiss kommer att tillställas RDK när ett utarbetat förslag föreligger. Handläggs av DDJ.
På förekommen anledning diskuterades vilka dräktregler som gäller i Sverige från den 1 januari
2015. Uppdrogs åt MH att tillsammans med RTK utarbeta ett förslag till information att läggas ut
på SJF:s hemsida i god tid före årsskiftet. Handläggs av MH.
DDJ informerade att IJF per den 25 oktober 2014 publicerat den uppdaterade upplagan av
”Refereeing Rules 2014 – 2016” där flera ”justeringar” ”smugits in”. Uppdrogs åt MH och DDJ
att påbörja översättningsarbetet, som ska vara klart före Junior-SM den 31 januari 2015.
13 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte per telefon i mitten av januari 2015.
14 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna och ASE för visat intresse, önskade alla en God JUL och ett Gott
Nytt År 2015 samt förklarade det 63:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet

Dick D. Johansson
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