RESERAPPORT
Tävling
Final i European Champions League för damer, Berlin,
Tyskland (finalmatch 2 av 2)
Hall: Freizeitforum Marzahn
Domare:
Martin Johnsson (Göteborg)
Rebecca Bergfeldt (Eskilstuna)
Lag: TTC Berlin Eastside vs
KTS SPAR – Zamek Tarnobrzeg

Resa
Martin utgick från Göteborg Landvetter och Rebecca från Stockholm Arlanda för
direktflyg till Berlin samma dag som matchen som startade kl 18:30. Vi landade båda
runt kl 12:00 på Berlin Tegel där arrangerande klubbs kassör hämtade upp oss i bil.
Bilresan till vårt hotell, en sträcka på ca 2 mil, men det tog nog närmare en timme att
åka med alla bilköer.
Martin som reste hem dag efter match fick kontanter av arrangören för att på egen
hand ta sig till flygplatsen med taxi. Rebecca utökade sin vistelse helgen ut och
ordnade hemresa på egen hand.

Inkvartering
Boende var bokat för oss på A&O Berlin Kolumbus– ett hostel
där såväl vi domare som de gästande spelarna bodde. Efter lite
förvirring då vi inte kunde uppge något bokningsnummer,
lyckades hotellpersonalen till slut finna våra rum. Hostel och inte
hotell, men rummen var fräscha och nyrenoverade. Gratis wifi
ingick och nåddes från såväl rum som gemensamma ytor. Vi
bodde ca 7 km från Berlins centrum, men hade gångavstånd till
spårvagnshållplats och på så vis ”nära” till stan.

Måltider
När vi anlände till hotellet var det hög tid för lunch och vi letade
upp något att äta på ett litet shoppingcentra som låg på
gångavstånd från hotellet.

Efter kvällens match bjöd arrangören på buffé med snacks, varmrätt, dessert och
dryck.
Hotellfrukosten intogs i enklare matsal men var fullgod och mättade våra magar.

Lokala transporter
När vi släpptes av på hotellet kunde klubbens kassör, tillika vår chaufför, tyvärr inte
ge oss någon ytterligare information om eventuell transport till hallen. Vi ringde
själva upp den kontaktperson, tillika lagledare och reservspelare, vi haft tidigare och
fick på så vis veta att vi skulle få skjuts till hallen kl 16:30. Tidpunkten kändes något
tajt före matchstart, men så fick det bli och vi fick åka minibuss tillsammans med det
polska laget.
Efter matchen var det också oklart på vilket vis vi skulle ta oss tillbaka till hotellet.
Efter våra efterfrågningar lät det som att vi kunde få skjuts när det polska laget var
klara med middagen, men efter några timmars väntan valde vi att ta spårvagnen
tillbaka på egen hand.

Hallen
Hallen var en mindre sporthall som låg inbyggd i
någon form av samlingsställe för kultur och sport
med bland annat bibliotek och simhall.
I hallen hade man satt upp ett matchbord och
omringat detta med temporära läktare som till
matchstart var fyllda med uppskattningsvis 300 i
publiken. Entréavgift togs och programblad
delades ut.

Spelhagens golv var täckt
med röd matta och man
spelade på blått bord och vi
domare hade varsitt
räkneverk och vi visade
timeout med våra små vita
kort. De gula väggarna
kändes ljusa men inget som
kommenterades av spelarna.
Som överdomare hade vi ett
bord i nära anslutning till
hagen.

Vi kommunicerade med ett sekretariat där med även speaker fanns. Två TV-bolag
var på plats och filmade matchen. Visade gissningsvis endast på nätet.

Domare
ETTU:s regler för Champions League
statuerar i finalspelet att två domare, från
annan nation än de inblandade, skall vara
på plats. Dessa skall vara internationella
domare med Blue Badge-status (IU-BB)
alternativt Referees (IR). Dessa två domare
skall ta rollen som matchdomare respektive
överdomare. Som assisterande domare får
man använda en domare från den
arrangerande klubbens nation.
I denna match valde vi att dela på
uppdraget som Matchdomare respektive
Överdomare medan vår tyske kollega (IU),
Alexander Ohle fick döma samtliga matcher
som assisterande domare.

Racketkontroll
Vi utförde visuell racketkontroll vid spelbordet före respektive match.

Matchen
Spelsystemet är tre spelare och först till tre vunna matcher.
Matchen blev en relativt snabb men välspelad historia utan några som helst
svårigheter vare sig vad gäller bedömning eller uppträdande.
Hemmalaget som var obesegrat i ligan kunde ta hem de första två matcherna med
3-0, men seten var relativt jämna och bjöd publiken på lite spänning.
Efter två matcher var det paus innan den tredje
matchen började och här har lagen möjlighet att
sätta in en fjärde spelare istället för spelare 1 eller
2, något som lagen inte nyttjade. Det tyska laget
hade åtminstone en nominerad fjärdespelare, vilket
inte det polska laget hade. Efter ställningen 1-1 i
set och setpaus kom det polska lagets spelare fram
till matchdomaren och lämnade walk-over med
ryggont som orsak. Beskedet kom oväntat och
även om det var tråkigt så blev det såklart jubel
bland hemmapubliken när de väl uppfattat

situationen.
Vid efterforskning visade det sig att det tyska laget visste om att den polska spelaren
hade ryggproblem och man kan därför undra varför de inte reste med en
fjärdespelare i bagaget.

Fickpengar
Ersättning delades ut efter genomförd match. Vi ersattes med 20 Euro för matchen
och fick dessutom reseersättning enligt ETTUs regelverk.

Övrigt
Det var kul att Sverige fick frågan om att tillsätta domare till denna match. Ett
uppdrag av denna typ är enkelt och något som vi gärna ser mer av. Avståndet är
nära och man behöver bara ta ledigt från sitt arbete för en dag och får en lagmatch i
trevligt format att döma med resekostnaderna betalda.

Vi tackar för förtroende och möjligheten att representera den svenska domarkåren.
Vid pennan

Martin och Rebecca

