Domarkommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Domarkommittén i Svenska Karateförbundet.
Datum: 12 februari 2011.
Plats: Novi Sad, Serbien (i samband med Junior-EM).
Närvarande: Javier Escalante, Peter Sahlberg, Ove Viggedal och Fredrik Ålander.

§1
Domarkommitténs (DK) ordförande Ove Viggedal förklarade mötet öppnat.
§2
DK har under slutet av 2010 samlat in uppgifter om varje domares licens. Endast ett fåtal
licensuppgifter fattas nu. Ove Viggedal sammanställer för närvarande detta. DK kommer att
erbjuda domare som behöver konfirmera sin licens en rabatt på kommande kurser för att
uppmuntra till fortsatt dömande. Aktuella domare kommer att meddelas enskilt.
§3
Delvis baserat på underlaget i samband med §2 identifierade DK största utbildnings- och
kompetensutvecklingsbehovet för kumite i Göteborgsregionen och Skåne. DK beslöt att
nästa kumitekurser skall hållas i dessa områden under 2011.
Vad gäller kata anser DK att en större översyn av utbildningen behöver göras. Behovet är
inte främst geografiskt utan kvalitativt. DK söker möjlighet till både kurs och workshop för
redan utbildade domare under 2011.
§4
Oavsett antal kurser under 2011 beslöt DK att hela domarkåren behöver samlas till en
workshop under januari 2012 för att säkerställa en samsyn på kumite och kata. Datum för
detta meddelas senast efter sommaren 2011.
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§5
DK beslöt att söka efter två nya kandidater att prövas för licens inom EKF (European Karate
Federation). DK återkommer med arbetsbeskrivning, kravprofil mm under 2011.
§6
DK beslöt att följande internationella representation skall gälla under 2011 efter detta
mötesdatum:




Nordiska Mästerskapen i Tammerfors, Finland: Javier Escalante, Peter Sahlberg och
Ove Viggedal. Därutöver tillfrågas en handfull andra erfarna domare om deltagande.
Europeiska Mästerskapen för seniorer i Zürich, Schweiz: Peter Sahlberg, Ove Viggedal
och Fredrik Ålander.
Världsmästerskapen för yngre juniorer och juniorer i Malaysia: Ove Viggedal.

Noteras att Javier Escalante också reser till EM och VM, men betalas av EKF / WKF med
anledning av uppdraget som sekreterare i respektive domarkommitté.
§7
DK gick igenom domarlistan inför SM i Stockholm i december 2011. Senast efter sommaren
kommer DK att meddela vilka som kallas att döma.
§8
Ove Viggedal förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Ålander

Ove Viggedal
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