RESERAPPORT
Tävling
2015 German Open, ÖVB- Arena,
BREMEN.
Domare: Ingrid Bogren (Göteborg)
Deputy referee: Harald Schaffhauser
(Stockholm)
Klasser: Damsingel, Herrsingel, dam
dubbel, Herrdubbel U21Dam, U21
Herr.

Resa
Jag åkte från Landvetter med mellanlandning i Frankfurt på tisdagen 17/3 dagen
innan tävlingen började.
Transport var arrangerad av arrangören för upphämtning vid flygplatsen vilket
fungerade alldeles utmärkt. Direkt utanför ankomstgaten stod funktionärer och
väntade och jag satt i en bil för vidare transport till hotellet för ackreditering efter 5
min.
Hemresan gick bra. Åkte 06.30 på måndagsmorgonen från Bremen med
mellanlandning i München. Även denna transport från hotellet till flygplatsen
fungerade bra. Skönt var det att inte Lufthansa fortsatte sin strejk utan flygen gick
enligt tidtabell.
Inkvartering
Inter City Hotell för alla funktionärer, domare, referee och evaluators.
Bra hotell och 10 min gångväg från hotellet vilket var mycket bra och smidigt att ta
sig. Hotellet hade en stor restaurang och sittgrupper där vi samlades på kvällarna för
att umgås. Jag delade rum med en koreansk kollega Jeong Guem Lee.
Måltider
Frukost serverades på hotellet och det var en bra buffé med allt som jag hade behov
av till frukost. Frukt, yoghurt och smörgås samt te och kaffe. Lunch och middag
serverades i hallen där även spelare och ledare åt. Maten var varierande och var helt
ok. Det fanns kött och fisk, vegetariskt, pasta, ris samt potatis och mycket sallad.
Lokala transporter
Inga transporter behövdes under tävlingen. För alla hotellets gäster ingick transporter
med lokala bussar och spårvagnar. Detta fick även vi möjlighet att utnyttja, dock låg
centrum mycket nära så vi behövde inte tas oss med dessa transporter.

Ackreditering
Ackreditering skedde på hotellet för oss domare och en mycket smidig och enkel
ackreditering som tog 5 min. Vi fick programblad, penna och ryggsäck vid
ackrediteringen.
Hallen
Tävlingsarenan ÖVB låg 10 minuters gångväg från hotellet i nära anknytning till
tågstationen i Bremen. Tävlingen spelades i en hall med 16 st bord som efter 2 dagar
minskades ner till 8 bord och 3dje dagen lördagen minskades det ner till 4 st bord
som var så kallade finalbord. Eftermiddag lördag spelades det endast matcher på 2
bord och på finaldagen på söndagen spelades det 1 bord. Även 16 träningsbord
fanns i en hall i anslutning till tävlingsarenan.
Golvet var av märket
Gerflor, Taraflex som
rullats ut på ett
trägolv som lagts
ovanpå betonggolvet
i hallen.
Fram till lördagens
matcher hade både
matchdomare och
assisterande domare
räkneverk och satt
vid vanligt
domarbord och stol.
Under lördagen och
söndagen byttes
borden ut till mer Show Court design och matchdomare satt på upphöjd stol utan att
använda räkneverk. Större plastmarkörer för Time-Out användes under onsdagen till
fredagen och under lördagen och söndagen användes elektroniska Time-Out
markörer.
Material
Bord: Bytterfly Centrefold 25, Finalbord Bytterfly Centre Court, Bollar: DHS 40 ***+
plast boll, Nät: Blå Butterfly, Handdukskorgar DHS, Räkneverk DHS, Barriärer: Blå
med olika reklam, Butterfly, GAC World Tour och DHS samt Bremen, Runt finalbord
Pappbarriärer enligt Show Court
Skyltning
Spelschema och resultat sattes löpande upp på stora informationstavlor i hallen.
Domargenomgång
Hölls tisdagen 18/3 kl. 20.30 i tävlingsarenan ÖVB arena i ett konferensrum.
Överdomare Gerard Schnabel höll i genomgången som varade i ca 45 min.
Information om procedurer för tävlingens genomförande och kort information
angående hur hantering av call area och racketkontroll gicks igenom. Domarschema

för första dagen delades ut. Efter avslutad genomgång gick vi till hotellet och en stor
del av domarna träffades i restaurangen för lite gemensam tid tillsammans.
Tjänstgöringsscheman för kommande dag fick vi eftermiddag/kväll dagen innan vilket
var helt ok tid. Sista dagens schema fick vi också på eftermiddagen dagen innan och
det visade sig att jag blivit uttagen till herrdubbel finalen tillsammans med min rums
partner Jeong Guem Lee samt reserv vid herrsingelfinalen. När jag kom till hallen på
speldagen hade schemat ändrat då en tysk spelare tagit sig till final i damsingel och
utsedda domare för denna var tyska domare. Schemat hade gjorts om och vi var
satta i damfinalen istället och reserver för herrsingelfinal och herrdubbelfinal.
Gruppfoto togs innan tävlingen började på torsdagen.
Domarorganisation
Överdomare: Gerard Schnabel (GER) tillsammans med biträdande Jörg Baumgart
(GER), Harald Schaffhauser (SWE).
Domarchefer och ansvariga för callarea: Uwe Dahm och Helmut Feldmann (GER)
ansvarig för domarschema onsdag till fredag var Sven Weiland (GER).
52 domare totalt.
Antalet utländska domare (1 st CZE, 2 st ENG, 1 st KOR, 1 st NED, 1 st NOR, 1 st
PLE, 1 st RUS, 1 st SWE). Från GER kom 43 st domare.
Alla matcher dömdes med tvådomarsystem. Första dagen dömde jag 9 matcher
tillsammans med 6 st olika domare från GER då min kollega från CMR inte kom till
turneringen. Det var lite körigt men kändes helt ok. Det var variation mellan nationella
domare och internationella och alla var goda kollegor. Inför varje match fick jag
stämma av med domartillsättare och få hjälp av någon domare som hade pass i Call
Area. Andra dagen dömde jag 8 matcher tillsammans med Rainer Hoffmann. Fredag
och lördag dömde jag 5 respektive 4 matcher tillsammans med Torstein Rönningen
NOR. Finalen damsigel på söndagen var jag assisterade domare i par med Jeong
Guem Lee KOR som var matchdomare.
”Blue Badge”
Wolfgang Wulz (AUT) och Christian David (FRA) var ITTF:s tjänstgörande
utvärderare (evaluators) på plats. Domare i BB-programmet fick två bedömningar
under turneringens gång. Jag utvärderas och godkändes i mina 2 utvärderingar.
Racketkontroll
Gert Selig (GER) var ansvarig för övergripande racketkontroller där 2 bord valdes ut
för kontroll i racketkontroll centrat varje omgång. Alla övriga racketkontroller
genomfördes av domarna i callarea under turneringen fram till kvartsfinalerna
därefter genomfördes alla tester i racketkontrollen fullt ut. Då racken var tvivelaktiga
kontrollerades de med elektroniska utrustningen som fanns till hands i Call Area för
kontroll av tjocklek, planhet detta gjordes innan matchen påbörjades. Om någon
spelare ej dök upp i god tid innan match gjordes racketkontrollen efter avslutad
match i Call Area om inte racketen var utvald till kontroll för Racketkontroll.

Jag och min tvillingsyster Heike Mucha från Tyskland förvirrade både de på läktaren
och även vissa andra funktionärer och kollegor. Tyvärr fick vi aldrig tillfälle att döma
ihop.
Tjänstgöring
Tävlingen bestod bara av herr- och damsingel, herr- och damdubbel samt herr- och
dam U21 singel. Du tjänstgjorde under stora delar av dagarna.
För mig var det följande schema:
Dag 1 9 matcher med jämt fördelat schema under dagen mellan 10.00 och 21.00
Dag 2 8 matcher jämt fördelat
schema under dagen mellan
10.00 och 20.00
Dag 3 5 matcher under
förmiddagspasset.
Eftermiddag ledig.
Dag 4 3 st matcher under
förmiddagen och sedan på
eftermiddagspasset en
kvartsfinal i damsingel.
Finaldagen assisterande
domare Final damsingel samt
reserv i herrsingel och
herrdubbel.
Bord 1 och 2 var under hela turneringen tv sända. Alla matcher sändes live på dessa
bord.
Bäst av 7 set i singel klasserna och bäst av 5 set i dubbel o U21 klasserna.

Lottning/Bollval i Callarea
Samling i Call area inför varje match 30
min före matchstart.
I Callarea genomfördes kontroll av
racken, val av tröja och bollar samt
avstämning av coachnamn.
Speciella ingripande/händelser
Generellt var det en lugn tävling med
skötsamma spelare och ledare där inga
konstigheter uppstod. En tysk spelare
vägrade tacka för matchen då jag dömt
bort en serve för honom och jag gick då efteråt och tackade honom för matchen på
ett pedagogiskt sätt, vilket jag senare fick positiv feedback på från några tyska
kollegor. En varning på spelare och flertalet varningar till coacher utdelades. En del
servar var felaktiga dock inget större tjafs mer än tidigare nämnd situation. Kinesiska
domare hade tagit fram ny design på shorts som hade Li Ning skrivet bak på
shortsen vilket inte godkändes.
Arrangemanget i stort
Fantastiskt bra! En hel del publik under fredag, lördag och söndag där det var mer än
11 000 åskådare på plats. Fantastiskt fin inramning och ett mycket väl arrangerat
evenemang i mycket god tysk stil.
Försäljning av pingismaterial fanns vid ingången och runt om arenan.
Fickpengar
Ersättning delades ut i Euro andra speldagen.
Övrigt
Tjänstgöringen var helt acceptabel med dagens
mått mätt. Passen var väl planerade för att kunna
äta lunch och middag utan att känna sig stressad.
Det var enkelt att ta sig mellan hallen och hotellet
vilket gjorde att man kände sig flexibel och fri.
Möjlighet under fredag eftermiddag kväll
möjliggjordes av schemasättare Sven W för mig,
Harald och Torstein från Norge så vi kunde njuta
lite av Bremen stad vilket uppskattades av oss alla.
På torsdagskvällen innan de nationella domarna
åkte hem bjöd arrangören på 5 Euro i baren samt
lite snacks till alla domare vid en gemensamt
arrangerad domarkväll.

Jag tackar för förtroende och möjligheten att representera den svenska domarkåren.

Vid pennan

Ingrid Bogren

