Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén (RDK)

Vi måste bli flera…Judodomare!!!
Judo är en härlig motionssport och en Olympisk kampsport som röner stor uppskattning över hela
världen. På internationell nivå är konkurrensen på judomattan stenhård, såväl för de tävlingsaktiva
judoutövarna som för de internationella judodomarna. För som bekant, det går inte att genomföra en
judotävling utan domare, hur gärna en och annan än vill!

RDK upplever att stämningen mellan aktiva tävlingsjudoka, ledare, coacher, föräldrar, publik och
domare vid våra judotävlingar runt om i landet under många år har blivit allt bättre och bättre. Alla
inblandade visar förståelse för de olika roller som alla har i den stora judofamiljen och alla är
besjälade av viljan att Judons särskilda värdegrunder (”The Spirit of Judo” – ”Judo more than
Sport”) genomsyrar hela vår fina verksamhet.

Det är RDK:s ansvar att tillsammans med de zonansvariga domarna regelbundet genomföra
domarkurser, fortbildningskurser och regelgenomgångar runt om i landet. Detta har gjorts under
lång tid och uppslutningen har under många år varit mycket god. Dessvärre har RDK sett en
tendens att antalet deltagare på kurser och fortbildningar har minskat, och minskat rejält! Detta är
oroväckande för utvecklingen av vår sport, särskilt när våra tävlingsregler och dess tolkningar har
ändrats på väsentliga punkter under senare år.

För att våra tävlande ska få tävla under justa villkor måste de bli bedömda av välutbildade, erfarna
och goda judodomare, unga och gamla, på alla nivåer. Det är Sveriges judoklubbars och dess
ledares ansvar att entusiasmera och locka sina medlemmar att delta i domarkurserna och
fortbildningarna. Gör det och RDK och zondomarna ska se till att era medlemmar blir väl utbildade
så att de kan ge sitt bidrag till Svensk Judos utveckling på tävlingsmattorna, även om de inte tävlar
eller coachar. Vi måste bli flera…Judodomare!!!

Varmt välkomna till våra domarutbildningar framöver!!!

Vi ses på mattan!!!
Riksdomarkommittén

