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International Umpire Course (IUC)
Limerick, Irland, 30 juni-1 juli 2012

Text och foto: Mimmi Oskarsson

Den 30 juni-1 juli arrangerades den hittills största
internationella domarutbildningen i ITF Taekwon-Do’s historia i
universitetsstaden Limerick på Irland. Drygt 180 deltagare
från hela 18 olika länder fanns på plats, däribland våra
svenska representanter från SND; Mimmi Oskarsson, Niklas
Enander, Håkan Magnusson och Anders Holmberg. Det var en
härlig blandning kursdeltagare med både erfarna och nya
domare, Masters ner till blåbälten och t.o.m. ett flertal
landslagscoacher och -utövare, vilka var trevliga att se i andra
roller som omväxling.

Kursen leddes av Director of the ITF Grandmaster Willem Bos,
ITF:s domarkommitté bestående av Master Alberto Katz,
Master Sandy Dunbar och Mr Kurt Ottesen samt ITF:s
tävlingskommitté bestående av Master Coos van den Heuvel,
Master Giovanni Cecconato och Master Harry Vones. 

Huvudmålet med denna utbildning var framförallt att gå
igenom de nya ändringarna i tävlingsreglementet, som ska
införas med start den 1 januari 2013. Med tanke på den breda
blandningen kursdeltagare varierade frågorna mycket
beroende på deltagarnas bakgrund. Detta hjälpte till att täcka
in de flesta frågetecken som fanns kring regeländringarna.

Kursen startade på lördagen med en teoretisk genomgång av
de nya tävlingsreglerna, där mycket vikt lades bl.a. på den
nya poängbedömningen av mönster och kamp samt
poängberäkningen i lagsparring. Domarkommittén betonade
även vikten av uppförande och moral hos både domare,
coacher och tävlande. Detta efter att det har inkommit en hel
del klagomål om detta efter senaste Europamästerskapen i
Slovenien. 

På lördagskvällen fanns även tid för lite socialt umgänge då
arrangörerna ordnade ett gemensamt Barbeque party, där
gamla vänner fann tid att hämta ikapp gamla minnen men
även nya vänskapsband skapades.

Hela söndagen gick i sin tur åt att praktiskt gå igenom
samtliga tävlingsgrenarna, alla kursdeltagare var då uppställda
i Dobok! En stor hall  hade arrangerats som vid ett stort
mästerskap med 5 ringar fullt uppställda. Med tanke på det
stora antalet 180 deltagare så behövdes detta… Efter att alla
indelats med olika domaruppgifter, t.ex. kantdomare,
juryordförande etc. fick alla sedan chansen att praktiskt öva
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på den nya bedömningen av mönster. Här fick vi även
chansen att se Masters som gjorde mönstermatcher mot
varandra, en härlig syn som sällan skådas!

Därefter gick vi igenom bedömning av pre arranged sparring
och sedan även fri sparring med mycket vikt på
tillåtna/otillåtna tekniker samt kontaktnivån, där bland annat
en känd utövare från Irland, Hong Looi fick demonstrera
skillnaden på tillåten resp. för hård kontakt. Master Alberto
Katz gjorde även en visning av filmklipp från olika
sparringmatcher, där vi skulle öva på att bedöma vilka
tekniker som borde vara poänggivande eller borde ge
varningar eller minuspoäng etc. Mr Kurt Ottesen gick därefter
igenom handsignalerna för en ringdomare i sparring, Master
Harry Vones demonstrerade det elektroniska systemet och
avslutningsvis visade Mr Kurt Ottesen procedurerna vid kross-
och specialteknik.
 
Efter avslutad kurs så var vi svenska deltagare trötta men
mycket nöjda. Samtidigt insåg vi nog att ytterligare repetition
av de nya reglerna kommer bli nödvändig för att allt ska sitta
ordentligt inför nästa säsong. Så en ytterligare kurs inför nästa
års EM välkomnas varmt! 
En första presentation av de nya reglerna kommer att ges vid
nästa Black Belt Academy träff i Skövde den 18 augusti 2012
samt nya nationella domarkurser planeras nu under
höstterminen runt om i Sverige.
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