Domarrapport
25 mars – 1 april LagVM 2012 i Dortmund Tyskland
spelades i Westfalenhalle i Dortmund
Tävlingen spelades på 4 bord i huvudarena och 32 bord i den näraliggande spelhall 2. Det spelades på
Butterfly bord och nät, bollar och domarutrustningen från DHS, golvet var Gerflors.
140 domare samt 6 racketkontrollanter deltog. Överdomare var C.K. Chan Hong Kong, biträdande ÖD
Isabelle Beumier Belgien, Petr Bohumsky Tjeckien, Dave Delpratt Australien Yukito Seta Japan,
Markus Baisch och Gerhard Schnabel Tyskland.
Michael Zwipp Tyskland med sin Umpire Control Team gjorde ett strålande jobb att fördela matcherna
så jämt som möjligt bland alla domare.
Undertecknad var ensam domare från Sverige, Ingrid Bogren ingick i Racket Control Teamet.
Jag anlände lördagen den 24:e flygplatsen i Düsseldorf och transporten till Dortmund fungerade utan
anmärkningar.
Efter ackrediteringen försökte jag att leta mig fram till lunchen i det enorma hallkomplex (8 hallar) som
Westfalenhalle utgjorde. Lunchen hoppade jag över för att kunna närvara vid en genomgång av det
nya elektroniska räkneverk systemet. Det hela lät inte så komplicerad men senare under första dagen
blev vi varse om att tekniken inte alltid hängde med, ex. det som visades i manöverdisplayen för
domaren var inte samma bild som visades för publiken. Detta löstes så småningom efter att ett antal
bord under de första dagarna fick använda de gamla beprövade räkneverken.

Som vanligt höll refereeteamet en domargenomgång kvällen innan tävlingsstart, men även varje dag kl.
09:00 och 12:00 höll referee C.K. Chan en kort genomgång, i synnerhet för oss att ställa frågor eller
reda ut några oklarheter.

Domare och racketkontrollanter bodde på ett näraliggande hotell, bara 10 minuter gångavstånd och bra
standard. Frukost fick vi på hotellet medan alla andra måltider tillhandahölls i hall 7 i Westfalen
komplexet. Jag tyckte att maten höll bra standard, mycket att välja på, samt på lagom gångavstånd för
att smälta maten.
Om man mot förmodan inte fick tillräckligt med mat så fanns det alltid läsk, kaffe och te och lite att
tugga till i domarrummet.
På torsdagskvällen arrangerades en domarkväll på vårt hotell, mycket generöst av tyska
bordtennisförbundet.
Tävling avlöpte utan större händelser, de kändes som att både spelarna, coacherna och domarna var
ett företag där alla hade sina roller och respekterade varandra. Givetvis tilldelades gula kort till
coacherna, ett rött kort till danska coachen och det dömdes bort en och annan serve. Veckan var
mycket varierande, fick olika partner varje dag, från Österrike, Tyskland, Kosovo och England.

En dag jobbade jag i RCC (Racket kontroll Center), vilket var mycket lärorikt, med Ingrid som ”sträng”
läromästare.
Som sig bör fick jag 2 godkända evaluations och får således fortsätta ett tag till som Blue Bagde
domare.
Som pricken över ”I-et” fick jag avsluta veckan med att döma herrsemifinalen Tyskland mot Japan inför
en fullsatt arena. Tyskland vann med 3-1 och gick vidare till finalen, vilken dröm för organisatören.
En kort summering från Racketkontrollen var att det gjordes ca 1200 tester under tävling. (frivilliga och
obligatoriska tester sammanräknade). Vi var 5 st racketcontrollers, en från Japan, en från Sverige och
tre från Tyskland med Marcus Michalek som Chief racketcontroller.
2 st centra fanns ett centra i A-hallen och ett i B-hallen.
Ingrid anlände till Düsseldorfs flygplats på fredag den 23 Mars och blev skjutsad till hallen för
ackreditering. Allt flöt på mycket bra under hela vistelsen.
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