Domarkommittén 2016
Minnesanteckningar; beslut vid möten
Kommittén
Ove Viggedal
Pet Åström
Peter Sahlberg

Möte 15 januari i Stockholm
- Mindre justering utav deltagare till mästerskap.
- SM/planering av inbjudan till utländska domare.
- Domarlista revideras av Ove Viggedal
- Utskick till våra domare gällande kata seminarium på Kata Pokalen.
Domarna som deltar under dagen får 2 poäng i domarboken.
- Gällande en incident under finalen i Stockholms Karate Cup, Peter har skickat
rapport om detta till DK. Hur går vi vidare i detta ärende.

Möte 6 mars i samband med Karateförbundets årsmöte i Stockholm
- Per Åström ska kontrollera om det finns någon tränare i Kata och Kumite för
distriktet.
- Landslagsläger på Bosön, domarkommittén hjälper landslaget på lördagar istället för
söndagar. Lämpligaste tiden är mellan 13-16. Vi önskar bättre framförhållning gällande
tid och plats från landslagsledningen. Helst 6 st domare.
- Datumstämpeln på skydden försvinner 31/12 2016.

Möte 28 maj i HK i Göteborg
Kurs och seminarie planering
- 3 september i Botkyrka. Peter ringer upp Micke Lundström i juni och bokar upp
datumet.
- Kurs i Skåne, Per kontrollerar om det finns intresse.
- Workshop, Fredrik och Emilio håller i domarkursen.
- RIG-kurs, DK tar hand om chefsdomarkursen.
- Ove kollar om det möjligtvis går att arrangera en chefsdomarutbildning i Göteborg.
Domarna måste ha samtliga licenser, de övriga får delta i RIG-kursen i Handen.
- Nytt domarmärke till plastbrickan, Judge / Referee och slips. Sarah kollar upp detta.
- Nya visitkort
- Visselpipa pins till domarna. För att motta en pin måste du ha varit domare sedan;
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- Landslagsläger i Sundsvall lördag den 11 augusti, DK åker.
- German Open den 23-25 september. Förslag på de som ska åka, Ove, Peter, Fredrik och
Emilio. (? Siamak)
- Kolla om det finns intresse för Lion Cup och Venice Cup. Peter kontaktar Dejan pga att
Peter ej kan döma under Kristianstad beroende på att han ska till Tyskland.
Per Åström går in som chefsdomare i stället.
- DK stöttar distrikten gällande kurser och domare, hur ska de gå vidare.

Möte den 12-14 augusti, i samband med landslagsläger i Sundsvall
- Nya domarböcker.
- Per kollar budgeten/och idrottsarvode.
- Tekniska kommittén kollar utvärdering angående barnreglerna.
- DK vill ha ett möte med Tekniska kommittén. Gällande ett bra samarbete i framtiden.
- 10-11 december arrangerar DK chefsdomarutbildning och domarutbildning i Handen.

Möte den 9 december i Stockholm
- Per gick igenom budgeten.
- Vi gick igenom det nya regelverket inför 2017, vilka som åker på tävlingarna under
VT-17.

