Svenska Judoförbundet
Domarutskottet (DU)
___________________________________________________________________________________________

Domarutskottet (DU)
inbjuder licensierade judodomare, tränare och coacher
till

SJF:s Seminarium för Domare och Tränare
i

MÄRSTA
När:

Lördagen den 19 augusti – söndagen den 20 augusti 2017

Var:

Quality Airport Hotel, Eurostop i Arlanda stad tel. 08-595 111 00
Email: q.arlanda@choice.se

Deltagarkrav:

Konferensen är öppen för alla som vill lära sig mer om tävlingsregler,
regeltolkningar m.m. För domare som har ambitionen att gå vidare är
det obligatoriskt att delta.

Tränare och coacher är särskilt välkomna!!!
Antal platser:

Begränsat deltagarantal, 50 st. Anmäl Dig i tid!!!

Kostnad:

Alt 1. 1 600 kr per person. Logi i dubbelrum en natt, frukost, fika, två
luncher och en 2-rätters middag. (Enkelrum: 1 900 kr)
Alt 2. 1 100 kr per person. Ingen övernattning samt mat enligt ovan.

Anmälan:

Senast den 1 augusti 2017 via IdrottOnline:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/957302

Betalning:

SJF:s kansli skickar ut faktura före konferensen och innan den börjar
ska betalning ha skett.

Gästföreläsare:

Franky De Moor, EJU Head Referee Commissioner

Ledning:

Dick D. Johansson, Mario D´Alessandro, Christer Löfgren och Michael
Holm, DU (Domarutskottet).

SJF:s Seminarium för Domare och Tränare 2017
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Lördagen den 19 augusti
Gemensam lunch
Välkomna!
Presentation av årets gästföreläsare
Franky De Moor, EJU Head Referee Commissioner
Kort information från DU
Tolkningar, genomgång av de nya regeländringarna från IJF
Genomgång av olika exempel från IJF och EJU
Fika
Fortsatt genomgång av exempel från IJF/EJU och DU
Tid för rekreation, samkväm och funderingar inför
morgondagen.
Judosupé på hotellet
Söndagen den 20 augusti
Frukost
Fortsatt genomgång av exempel m.m.
Grupparbeten
Frågestund med Franky och DU
Gemensam lunch & Tack och adjö!
Övriga frågor kan anmälas till DU:s ordförande
dick.d.johansson@judo.se senast en vecka före Seminariet

För att underlätta för deltagarna har programmet komprimerats till ett 24-timmars
event så att så många som möjligt ska kunna åka till Märsta under lördag förmiddag
och hem på söndag eftermiddag/kväll. De som måste åka redan på fredagen får boka
en extra natt på hotellet själva!

Välkomna till Märsta 2017!!!

