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Intresserad?
Kontakta Riksdomarkommittén

Kontaktuppgifter får Du genom Svenska 
Judoförbundets kansli

Svenska Judoförbundet
Box 100 63

200 43 MALMÖ
Telefon: 040 - 600 59 98

info@judo.se

Inbjudan till
nästa domarkurs

hittar Du i kalendariet på
Svenska Judoförbundets hemsida

www.judo.se

Bli Domare!



Distrikt Ungdom
Dömer i matcher med ungdom ej 
äldre än 12 år på klubb-, distikts- 

och zonnivå.

Distrikt
Dömer vid samtliga nationella
tävlingar utom SM-tävlingar.

Elit
Dömer vid samtliga nationella 

samt vissa internationella
tävlingar i Sverige och utomlands.

IJF-B Continental
Behörig att döma inom alla IJF:s 

fem kontinenter utom vid
Junior-VM, VM och OS

IJF-A International
Kan tas ut att döma samtliga

internationella tävlingar
inklusive VM och OS.

8
goda skäl att bli domare

1.
Du behåller kontakten med

judon efter avslutad
tävlingskarriär

2.
Du utvecklas som judoka och

människa

3.
Du får möjlighet att komma ut i

Sverige och i världen

4.
Du får se bra judo från

första parkett

5.
Du får göra en viktig insats för 

sporten Du älskar

6.
Du får uppleva god
sammanhållning

7.
Du kommer att ha en

rolig och stimulerande fritidssyssla

Nationell
Dömer vid samtliga tävlingar inom 
landet samt vissa tävlingar inom 

Norden.

8.

Du skaffar Dig en ny 

spännande judokarriär ?
 Hur blir man domare

??
Alla intresserade medlemmar i en 
svensk judoklubb är välkomna att 

gå D-domarkursen .

För att döma som aspirant krävs 
förutom genomgången kurs att Du 

är graderad till lägst 3 kyu.

För att erhålla en
Distiktdomarlicens krävs dessutom 
att Du är minst 18 år samt att Du 
har genomfört ett licenstest med

godkänt resultat.

Ungdomar mellan 14 och 18 år 
kan istället erhålla en

Distriktsdomarlicens för ungdom.

För att utvecklas och få högre
licens krävs att Du är aktiv som 
domare samt att Du fortsätter att 

vara aktiv och utvecklas som
judoka.

För vidare utveckling anordnas 
regelbundet utbildningar och

fortbildningar för Dig att delta på.


