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RDK:s yttrande över RTK:s förslag om

En egen SM-weekend för individuella SM
åren 2016 och 2017
RTK har i remiss den 29 juni 2015 föreslagit att SJF inte längre ska medverka i den
av RF arrangerade SM-veckan och i stället arrangera samtliga individuella SMtävlingar under nationaldagshelgerna den 4 – 6 juni 2016 och 2017.

RDK lämnar härmed följande yttrande.

1. Eftersom Judons deltagande i SM-veckan inte har gett de PR-mässiga och
ekonomiska fördelarna som många hade hoppats på utan istället, på grund av
placeringen mitt i sommaren när de flesta judoklubbar i Sverige inte bedriver
någon träningsverksamhet, lett till att antalet deltagare har minskat och,
dessvärre, att medlemmarna i Seniorlandslaget inte har ställt upp mangrant,
tillstyrker RDK att SJF från och med år 2016 inte längre deltar i SM-veckan på
sommaren.
2. För de flesta framstår det som verklighetsfrämmande och omöjligt att arrangera
en judotävling i Sverige på Julaftonen eller på Nyårsaftonen. Lika verklighetsfrämmande bör det vara att i Sverige arrangera en idrottstävling på
Nationaldagen den 6 juni. En jämförelse med vårt grannland Norge ligger nära
till hands. Den 17 maj är helig för alla norrmän. Den 6 juni bör vara lika helig
för alla svenskar. Därför avstyrker RDK att någon som helst judotävling
arrangeras i Sverige den 6 juni eller i direkt anslutning till denna dag.

3. SM-tävlingarna måste planeras utifrån EJU:s och IJF:s kalendarier och LLK:s
synpunkter måste väga mycket tungt när de olika SM-tävlingarna ska
arrangeras.

Samtidigt

måste

LLK

”garantera”

att

alla

judoka

i

landslagstrupperna, vilka erhåller ekonomiskt stöd från SOK och SJF, ställer
upp på SM. Svensk Judos ambition måste vara att SM ska vara en prioriterad
tävling där de bästa ställer upp för att försvara sin ställning i landslaget.
4. RDK föreslår att SM-tävlingarna från år 2016 planeras och genomförs enligt
följande.
1. Junior-SM (U21) i början av året – en dag
2. Senior-SM i mars – maj – en dag
3. Lag-SM, Ungdoms/Kadett-SM (U18), Veteran-SM och Kata-SM i
december – två dagar.
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