Domarkommittén

PROTOKOLL
fört vid telefonmöte med Domarkommittén i Svenska Karateförbundet.
Datum: 19 juni 2012.
Närvarande: Javier Escalante, Peter Sahlberg, Jane Schörling, Ove Viggedal och Fredrik
Ålander.

§1
Domarkommitténs (DK) ordförande Jane Schörling förklarade mötet öppnat.
§2
DK riktade sina varma gratulationer till Emilio Merayo som erhöll EKF Kata Judge B samt EKF
Kumite Judge B i samband med Region-EM i Moskva den 9-10 juni.
§3
DK diskuterade arbetsfördelning och beslöt följande:





Javier Escalante är kontaktperson gentemot EKF och WKF.
Fredrik Ålander är förutom sekreterare ansvarig för bokning av hotell och flygresor i
samband med internationella uppdrag.
Peter Sahlberg är kontaktperson vad gäller anmälningar till nationella kurser och
seminarier.
Ove Viggedal handlägger frågor kring SM.

§4
I samband med att det nya regelverket i kumite har implementerats runt om i landet har DK
identifierat ytterligare behov av utbildning. De nya reglerna kräver bättre samarbete mellan
domarna på mattorna. Därför avser DK att anordna ett kompetensutvecklingsseminarium i
slutet av sommaren 2012. Domare som deltar erhåller 3 poäng i domarboken. Jane Schörling
undersöker möjligheter till finansiering, lokalfrågor mm. Fredrik Ålander utarbetar inbjudan.
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§4
DK beslöt att under en utvärderingsperiod fram till och med den 31 december 2012 testa ett
system med 3 sittande flaggdomare i kumite. Detta kan endast ske i ålderklasserna 10, 11
och 12 år. Från 13 år och uppåt (kadett/junior/senior) måste 4 flaggdomare användas.
Konsekvenser med 3 domare blir att man inte kan ge poäng till både AKA och AO samtidigt
och att huvuddomaren (Shushin) inte deltar i Hantei-beslut. Ett tillfälligt barnregeltillägg
utarbetas snarast inom DK.
Efter testperioden skall DK utvärdera erfarenheterna och besluta om antalet domare per
tatami.
§5
DK beslöt att anordna en domarkurs i kumite i Göteborg i samband med Gothenburg Open
den 2-3 november. Ove Viggedal är kursansvarig.
§6
Ove Viggedal uppdrogs att börja se över kostnader, bokningar, domare mm inför SM i
Karlstad.
§7
DK beslöt att upprätta en lista med personfoton på medlemmarna i domarkåren. Fredrik
Ålander uppdrogs att skicka ut information om detta. Javier Escalante kommer att arkivera
fotolistan på förbundskansliet.
§8
Jane Schörling förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Ålander

Jane Schörling
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