Domarkommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Domarkommittén i Svenska Karateförbundet.
Datum: 17 november 2013.
Plats: Förbundskansliet, Stockholm
Närvarande: Jane Schörling (ordf), Javier Escalante, Peter Sahlberg, Ove Viggedal (via
telefon) och Fredrik Ålander.

§1
DKs (domarkommitténs) ordförande Jane Schörling förklarade mötet öppnat.
§2
DK gick igenom föregående protokoll (22 augusti) och beslöt följande:



Peter Sahlberg har landslagsledningen angående utökat samarbete vilket nu har
inletts.
Ove Viggedal har sammanfattat nordiska grannars upplägg av utbildningsplattform.
Jane Schörling förbereder kontakt med distrikten om DKs strävan i detta avseende.

§3
DK beslöt att den licensnivå som tidigare benämnts som ”ungdomslicens” skall byta namn till
”Judge C”. Minimiåldern skall vara 16 år men ingen övre åldersgräns gäller. Judge C får
endast döma i barntävling. Fredrik Ålander uppdrogs att kommunicera detta inom
förbundet.
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§4
En kumitedomarkurs genomfördes den 11-12 oktober 2013 i Stockholm / Solna. 6 deltagare
godkändes som Judge C och 1 som Judge A. För de nyexaminerade Judge C ska kunna bli mer
användbara beslöt DK att erbjuda en liknande kurs i kata den 22-23 november 2013 i
Stockholm.
§5
Javier Escalante uppdrogs att svara på inkomna synpunkter från föräldrar om regelverket i
kumite. Jane Schörling uppdrogs att besvara ett inkommet brev från Botyrka Shukokai.
§6
DK beslöt att Ove Viggedal ska representera Sverige på Junior-EM i Lissabon, Portugal, i
februari 2014. Till Nordiska Mästerskapen i Riga i april 2014, Lettland, skickas DKs
medlemmar samt två ytterligare domare med nordisk licens.
§7
DK beslöt att på hemsidan publicera den officiella protestblanketten som ska gälla vid
tävling.
§8
DK har noterat en ökad coachning på barntävlingar vilket strider mot regelverket. En
påminnelse till domarkåren görs med nästa e-postutskick.
DK beslöt att nästa möte ska äga rum i samband med SM i Ystad i december 2013.
§9
Jane Schörling förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Ålander

Jane Schörling
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