Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

PROTOKOLL nr 64 – 2015
fört vid RDK:s telefonmöte torsdagen den 15 januari 2015 kl. 20.04 – 22.08
Närvarande:

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

Adjungerad:

Anders Bengtsson (AB) – zondomaransvarig södra zonen

1§

Mötets öppnande

DDJ hälsade domarkollegorna mycket välkomna till årets första RDK-möte och förklarade det
öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till AB, zondomaransvarig för södra zonen.
RDK har tagit emot beskedet att vår kollega Kent Gustafsson, Södra zonen, hastigt har avlidit
natten den 4 januari 2015. Våra tankar går till Kents anhöriga och hans mångåriga insatser för
Judosporten! DDJ kommer att representera RDK vid begravningen i Limhamn torsdagen den 22
januari 2015 kl. 13.00.
2§

Föregående mötes protokoll

Godkändes protokoll nr 63 den 13 november 2014.
3§

Ekonomi

DDJ rapporterade att, enligt besked från förbundskassören, RDK i bokslutet per den 31 december
2014 har använt sammanlagt 194 231 kr av 2014 års tilldelade medel (RDK:s budget för 2014
uppgick till 220 000 kr + 30 000 kr). På grund av SJF:s ansträngda likviditet har RDK fått beskedet
att extraanslaget överförs till budgetåret 2015. Eftersom en kommittés överskott eller underskott
inte överförs till nästa budgetår har RDK hos förbundskassören begärt att hänsyn tas till 2014 års
överskott, drygt 25 000 kr, när FS fastställer budgeten för årets verksamhet.
Enligt underhandsbesked från FS uppgår RDK:s budgettilldelning för 2015 till 220 000 kr.
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Nedanstående beslut från tidigare möten ligger kvar i protokollet så att ingen missar
informationen.
1. 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.
2. 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 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.
3. 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. 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).
4§

Utbildning, kurser, fortbildningar och licenstester/Utbildningskonferens 2015

Vid Södra Judo Open den 15 november 2014 godkändes Hans Schyldtz, Stockholm, som Ddomare. Grattis och lycka till!!!
DDJ informerade att vid fortbildningen för Norrlandsdomarna med DDJ och Kjell Ingemansson i
samband med Sundsvalls Cupen den 13 december 2014 deltog 11 st domare.
Jonas Johansson och DDJ har utlyst en D-domarkurs och fortbildning i Göteborg den 25 januari
2015.
Marcus Elfver och Björn Nyberg planerar en D-domarkurs och fortbildning i Stockholm den 25
januari 2015.
I Södra zonen planeras en fortbildning för domare och ledare i Staffanstorp den 21 februari 2015.
Beslöts att hålla två N-licenstester under våren 2015, en i Jönköping den 18 april och en i
Sundsvall den 30 maj. Uppdrogs åt MD att utforma inbjudningarna.
Noterades att RDK i under hand fattat beslut lämnat en av Sören Ahlner gjord dispensansökan för
DU-licens för Julius Tynell, 020814, Borlänge JC, utan bifall mot bakgrund av att lägsta ålder för
DU-licens är 14 år fyllda och Julius ännu inte har fyllt 13 år.
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MH informerade att vid FS:s strategimöte den 10 januari 2015 beslutade FS att RDK kan söka
ytterligare medel för ”tjejsatsning”, t.ex. för resebidrag vid tävlingar och för kvinnliga mentorer till
”tjejdomare”, för att uppnå SJF:s Vision 2020.
Diskuterades rekrytering av nya domare, ”tjejsatsning” enligt ovan och vad som kan göras för att
intensifiera arbetet med kurser och information. Uppdrogs åt de zonansvariga domarna att senast
den 1 mars 2015 till RDK inkomma med förslag och synpunkter som kan ligga till grund för det
fortsatta rekryteringsarbetet.
5§

Mentorskap m.m.

Se 6 §.
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 Zondomarträff & Mentorutbildning 2015

Beslöts att hålla den uppskjutna Utbildningsdagen för RDK:s Mentorer och RDK:s zondomarträff
2015 i samband med Budo Nord Cup och Lugi Camp i Lund fredagen den 15 maj 2015. Uppdrogs
åt DDJ att komma med förslag vilka som ska inbjudas och att kontakta lämplig föreläsare och åt
MH att därefter utforma inbjudan och i samråd med AB boka lämplig lokal i tävlingshallen.
7§

RDK:s Verksamhetsplan 2015 – 2020

Diskuterades innehållet i planen och fastställdes under hand gjorda justeringar i förhållande till
planen 2014 – 2018. Uppdrogs åt CL att lägga ut den nya planen på hemsidan.
8§

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

Svar och synpunkter inväntas fortfarande från LLK på RDK:s förslag till program för seminariet i
Lindesberg den 5 – 6 september 2015 i samband med sedvanligt landslagsträningsläger.
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 januari – juni 2015

17 januari

17 januari
30 – 31 januari
31 januari – 1 februari
31 januari – 1 februari
7 – 8 februari

Nyttårsstevenet, Mjöndalen, NOR

Niklas Strandberg,
Stig Engström,
(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)
(inbjudan har kommit)
Belgium Open i Arlon (D)
(inbjudan har kommit)
EO i Sofia, BUL (H&D)

Sandor Magyar & Henrik
Pettersson (2 x 1 500)
Niklas Strandberg & Raja
Fernando (2 x 1 500)
Mario D´Alessandro
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14 – 15 februari

14 – 15 februari
14 – 15 februari
20 – 22 februari
28 feb. – 1 mars
28 februari
7 mars
7 – 8 mars
20 – 22 mars
21 – 22 mars
21 – 22 mars

Matsumae Cup i Vejle, DEN
(inbjudan har kommit)

Driton Osmani,
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 Düsseldorf, GER (D&H) Uttagning av IJF
EO i Warszawa, POL ((H)
EO i Prag, CZE (D)
1st Baltic Sea Open in Orimattila, FIN
EC Swiss Open i Zürich, SCH (D&H)
(om vi blir inbjudna)
Grand Prix i Tbilisi, GEO (D&H)
EC Sen i Sarajevo, BIH (D&H)
Bremen Masters i Bremen, GER
(om vi blir inbjudna)

Michael Holm
Marcus Elfver
???
DDJ, Raja Fernando,
+ 2 till (eg. bek.)
Uttagning av IJF
???
Sofie Damberg, Manuel
Santos, Jonas Johansson,
CharlieBengtström,
Magnus Ask
(5 x 1 000))
Uttagning av IJF

27 – 29 mars

Grand Prix i Samsun, TUR (D&H)

28 – 29 mars

EC Jun. i Lignano, ITA
(om vi blir inbjudna)

28 – 29 mars

Irish Judo Open i Dublin, IRe
(SWE ej inbjudet i år)

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
Joakim Lindberg

2 – 3 maj

”EC” Kadetter i Berlin, GER

8 – 10 maj
9 – 10 maj
9 – 10 maj

Grand Slam i Baku, AZE
”EC” Kadetter i Cluj Napoca, RUM
NM i Reykjavik, ISL

23 – 24 maj
27 – 31 maj

EC Jun. i La Coruna, ESP
Veteran-EM i Balatonfüred, HUN

30 – 31 maj

EO i Bucharest, ROM (D&H)

Björn Nyberg, Michael
Holm (Eg. bek.)
Uttagning av IJF
???
Raja Fernando, DDJ,
Driton Osmani, Sandor
Magyar? (Eg. bek.)
???
Joakim Lindberg, DDJ?
(Bidrag)
Björn Nyberg

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

”EC” Jun. i Leibnitz, AUT
”EC” i Celje, SLO (D&H)
Tuzla Cup i Berlin, GER
(inbjudna med 5 st domare)
Grand Prix i Budapest, HUN
European Games i Baku, AZE

???
???
Handläggs av Charlie
Bengtström (Eg. bek.)
Uttagning av IJF
Uttagning av EJU

3 – 5 juli

Kadett-EM i Sofia, BUL

Uttagning av EJU

Joakim Lindberg, Niklas
Strandberg, Marko Ahola,
DDJ??? (eg. bek.)
Utgår!

4

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!

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 §

European Cup/Swedish Judo Open i Lund den 24 – 25 oktober 2015

Uppdrogs åt DDJ att vara RDK:s representant i SJF:s organisationskommitté för SWOP 2015 i
Lund samt SWOP och Veteran-EM 2016.
11 §

Övriga frågor

MD informerade
Vid Lag-SM i Lindesberg den 6 december 2014 klassificerades domarna enligt följande.
B=
Kjell Ingemansson, Sandor Magyar, Henrik Pettersson, Niklas Strandberg, Toni
Driton Osmani, Magnus Ask och Sofie Damberg,
Vid Svenska Judo Cupen i Lindesberg den 7 december 2014 blev klassificeringarna enligt följande.
A=
Sofie Damberg, Sandor Magyar, Magnus Ask
B=
Kjell Ingemansson, Niklas Strandberg, Henrik Pettersson, Johnnie Daniels, Toni
Driton Osmani, Manuel Santos, Micael Öberg
Noterades att vid SJF:s Kommittéordförandekonferens i Göteborg den 7 februari 2015 kommer
RDK att representeras av DDJ och MH.
Noterades att MD vid EM för klubblag i Holland den 20 december erhållit klassificeringen ”B”.
Bordlades FS:s remiss om Stora Grabbars/Tjejers Märke för domare i avvaktan på närmare
besked från FS. Handläggs av MH.
CL rapporterade att till Junior-SM i Östersund den 31 januari 2015 (tre mattor) har 14 st
domare inklusive de två Elitlicenskandidaterna tackat ”Ja”. Ytterligare två domare behövs!
Noterades att RDK ännu inte från RTK erhållit remissen om justeringar av de s.k. ”barnreglerna” i
Tävlingsbestämmelserna (TB 14). Diskuterades behovet av gemensam information om vad som
gäller vid tillämpning av reglerna för barn och ungdom från RDK och RTK.
Noterades att ett förslag om gällande dräktregler i Sverige från den 1 januari 2015 har utformats
av RTK, som hemställt om RDK:s synpunkter. Diskuterades förslaget och uppdrogs åt DDJ att till
RTK framföra dessa omgående.
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Fastställdes av DDJ och MH gjorda justeringar i översättningen av IJF:s Tävlingsbestämmelser
enligt Versionen den 10 november 2014 (”IJF Refereeing Rules 2014 – 2016”) och uppdrogs åt
CL att omgående lägga ut IJF-versionen och RDK:s översättning på hemsidan.
Diskuterades till vem utmärkelsen ”Årets Domare 2014” ska tilldelas vid Judo Galan i Stockholm
den 7 mars 2015.
Beslöts att vid nästa möte utvärdera de zonansvariga domarnas deltagande vid RDK-mötena och
uppdrogs åt dessa att till RDK inkomma med synpunkter på hur de uppfattat deltagandet senast den
1 mars 2015.
Uppdrogs åt AB och DDJ att ta ut domarna till SWOP Masters i Skurup den 21 mars 2015.
12 §

Nästa RDK-möte

Beslöts att hålla nästa RDK-möte per telefon torsdagen den 19 mars 2015 kl. 20.00.
13 §

Mötets avslutning

DDJ tackade RDK-kollegorna och AB för visat intresse samt förklarade det 64:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet

Dick D. Johansson
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