RESERAPPORT
Tävling
2022 ETTU CCB Europe Top 16 Cup, Salle Omnisport du Pierrier, Montreux,
Schweiz.
Domare: Ingrid Bogren (Göteborg)
Klasser: Damer singel, Herrar singel
Resa
Jag åkte från Landvetter till Genéve Airport via
Schiphols flygplats i Amsterdam fredag
morgon 06.00 den 25/2. Transport
arrangerades av arrangören, då jag var lite
försenad hade de redan åkt tillbaka så jag fick
köpa en egen tågbiljett efter att jag hade stämt
av med arrangören. Det var inga problem med
detta och resan gick smidigt. Eftersom jag
kände till Montreux från tidigare så hittade jag
enkelt till hotellet.
Hemresan gick bra. Mitt flyg gick 17.30 från
Genevé Airport via Schiphols flygplats i
Amsterdam och jag landade på Landvetter 22.20 på tisdagen den 1/3 då jag valde att
stanna en extra dag efter tävlingen. Arrangören hade åter skaffat en tågbiljett för
transport till Genevé från Montreux vilket fungerade mycket bra.
Inkvartering
Fairmont Le Montreux Palace.
Fantastiskt fint hotell med ca 20 min gångväg till
spelhallen. Det fanns även minibussar som körde
mellan hallen och hotellet men vi valde att gå.
Delade rum med Anja Gersdorf från Tyskland.
Rummen var stora och bra. Det fanns även ett
mindre gym att tillgå på hotellet och ett mycket fint
spa som vi hann prova efter söndagens matcher
innan middagen serverades.

Måltider
Frukost serverades på hotellet. Mycket bra frukostbuffé med mycket fint urval även
med goda schweiziska ostar. Luncherna serverades i hallen. Enklare rätter i ett
angränsande tält där övriga åskådare med flera kunde köpa sin mat under tävlingen.
På kvällen åt vi på hotellet. Det var en mycket fin buffé som dukades upp med olika
varmrätter. Fisk, kött, vegetariskt och fint salladsbord.
I hallen serverades även kaffe och vi hade alltid tillgång till god choklad tack vare
Katja Brand som vanligt var hovleverantör.
Lokala transporter
Transporter mellan hallen och hotellet var 20e minut. Det var inte så långt mellan så
vi valde promenad i ett vårligt Montreux.
Ackreditering
Ackreditering skedde på hotellet vid ankomst. Jag var där på eftermiddagen och det
var mycket smidigt. Fick accrediteringsbricka, schweizisk choklad och en metallflaska
för varm och kall dryck.
Hallen
Tävlingsarenan Salle Omnisport du Pierrier låg ca 20 minuters bussresa från hotellet.
Tävlingen spelades i en hall med 2 st bord under första dagen och som sedan
minskades ner till 1 bord inför finaldagen. Det fanns 5 träningsbord i en avdelad del
av samma hall. Mellan spelhallen och uppvärmningshallen låg call area med plats
även för racketkontroll som genomfördes av oss domare.
Golvet var rött av märket Gerflor som rullats ut på befintligt golv i hallen.
Borden var utrustade som så kallade Show Court design och matchdomare satt på
upphöjd stol utan att använda räkneverk. Alla borden hade touchpads för elektronisk
visning under hela turneringen som huvuddomaren hanterade.

Material
Bord: TIBHAR Smash 28 Showcourt (blått), Bollar: TIBHAR D40+ SyNTT NG, Nät:
Svart Tibhar, Handdukskorgar integrerade i assisterande domares bord, Räkneverk
DHS, Barriärer: Ljusblå med olika reklam. Lägre än vanlig barriär.
Skyltning
Spelschema och resultat presenterades på större skärmar i hallen efter hand. Övrig
resultatredovisning gjordes utöver detta på hemsidan för tävlingen.
Domargenomgång
Hölls fredagen den 25 februari kl. 20.00 på Fairmont Le Montreux Palace hotel –
Salle Léman B direkt efter lottningen hade genomförts.
Överdomare Vincent Blanchard höll i genomgången assisterad av Katja Brand och
den varade i ca 45 min. Vi hade fått kort information om briefingen skickad till oss en
vecka innan. En utökad briefing genomfördes med hur procedurer och inmarscher
skulle gå till. Det som visades under domargenomgången var tydlig och bra. Inte mer
detaljer än vad som var nödvändigt så jag tyckte den var på en bra nivå.
Domarschemat skickades ut via WhatsApp senare på kvällen med information om
vilka matcher vi skulle döma under lördagen och med vilken domarkollega. Gruppfoto
togs vid andra pausen på lördagen.
Utöver domargenomgången var vi också tillsagda att komma till hallen vid 17-tiden
och göra en rundvandring samt även få möjlighet att använda det nya datasystemet
för matchledning. Det var ytterligare ett nytt system som inte använts tidigare och
som vanlig fanns det flera saker som inte fungerade så utprovningen blev det inget
av då systemet inte kopplade till touchpaden. Vi bestämde att vi skulle komma lite
tidigare innan matcherna började på lördagen för en kort genomgång och test. Vi
hade fått en testlänk om systemet skickade till oss innan tävlingen vilket var bra.
Domarorganisation
Överdomare: BLANCHARD Vincent (FRA) tillsammans med biträdande BRAND
Katja (SUI).
8 domare totalt. Första dagen dömde alla 8 domarna medan på söndagen var vi
endast 6 st som dömde.
Nico CALTABIANO (ENG)
Anja GERSDORF (GER)
Mario RE FRASCHINI (ITA)

Elena SEMENOVA (RUS)
Ingrid BOGREN (SWE)
Gabriele CHIARI (SUI)
Besnik HYSENI (SUI)
Patricia MAIZ CALLE (SUI)
Alla matcher dömdes med tvådomarsystem. Vi bytte domarkollega efter 2 dömda
matcher ihop. Jag hade alltså tre olika kollegor under första dagen. På söndagen
dömde jag en semifinal damer och även finalen damer. Vi dömde en omgång och
efter den var vi direkt i tur för call area jobb inför nästkommande match. Du hade
alltså tjänstgöring under varje omgång. Antingen var du domare eller så hade du call
area inför den matchen som skulle dömas. Spelschemat fungerade bra och du hade
möjlighet till en bra förberedelse inför nästkommande match. Det fanns även
möjlighet till lunch utan att behöva stressa då det fanns en kortare paus i tidschemat
inlagt.
Det flöt på bra under hela tävlingen.
”Blue Badge”/ Assessment
Alla blue badge domare fick möjlighet till en bedömning via Performance
Assessment. Jag fick en mycket bra bedömning och fick en godkänd assessment.
Detta var min första.
Racketkontroll och Call Area
Call Area och racketkontroll genomfördes på samma
ställe av oss som var i tjänst. Det var ju maximalt spel
på två bord så det var inga problem att hinna med att
genomföra racketkontroll på de racketar som skulle
användas under matchen. Call arean fanns precis
mellan matchbord och träningsområdet som var
integrerat i samma lokal. Hallen var avdelad med en
nerfälld vägg.
Tjänstgöring
Tävlingen bestod av herr- och damsingel. 16 herrar och 16 damer. Det var
direktutslagning så varje match var viktig.
Följande schema:
Ingrid:
Dag 1 6 matcher och 6 Call Area. Dömde tillsammans med Elena Semenova RUS,
Nico Caltabiano ENG och Gabriele Chiari SUI.
Dag 2 Semifinal damer assisterande domare tillsammans med Anja Gersdorf GER
som huvuddomare och huvuddomare i damfinalen tillsammans med Mario Re
Fraschini ITA.
Bäst av 7 set i alla matcher.

Lottning/Bollval i Callarea
Samling i Call area inför varje match 30 min före matchstart. Där
genomfördes kontroll av racken, val av tröja och bollar samt avstämning av
coachnamn. Spelarna skulle lämna racket 20 min innan match. Det skulle väljas ut
20 bollar då multi balls användes under hela turneringen. Färgen på tröjan behövde
inter vara olika utan spelarna kunde spela med samma färg en anpassning till WTT
tävlingar. Fokus på att spelarna hade namn. Om detta inte fanns skulle spelaren få
böta.
Speciella ingripande/händelser
Det var en mycket bra tävling viktiga matcher från match 1. Tävlingens första
omgång fungerade båda touchpadsen och skärmarna vid bordet fungerade också.
Omgång 2 då började stulet med datasystemet som inte skapade fram omgång två.
Detta gjorde att det inte fanns några skärmar som kunde visa siffrorna inne i hagen
som planerat. Detta ledde till att i 3e omgången fick även huvuddomaren ett manuellt
räkneverk och det beslutades om att vi då inte skulle göra några handsignaler vid
poäng. Phu, det var inte det enklaste att anpassa sig till. 4e omgången var det
samma men den 5e fungerade touchpaden igen så då gick vi tillbaka till handsignaler
och användning av datasystemet. Fortsatt fungerade systemet. Detta är ju inget vi
önskar men tyvärr får vi uppleva detta vid flera tillfällen. På lördagen vid kvartsfinalen
så kontrollerade vi vilken tröja en av spelarna skulle använda under matchen och
spelaren visade upp tröjan i call area. När spelaren sedan tog av träningsjackan såg
jag direkt att det inte var den tröjan hon hade visat upp utan det var en annan utan
namn på och påpekade detta till huvuddomare direkt och vi kunde se till att spelaren
kunde byta efter att vi påvisat detta till överdomaren. Detta visar på att det är viktigt
att göra en sista kontroll med spelaren innan inmarschen görs då spelarna ibland helt
glömmer av sig.
I lördagens sista kvartsfinal reagerade plötsligt en av spelarna som om hon blivit
skadad, men jag hade inte sett något. Hon började springa från hagen och jag
lyckades hejda henne och fick kontakt med överdomaren som beslutade att det var
ok att springa iväg till toaletten och kyla ner fingret och han följde även med dit.
I övrigt så flöt tävling på väldigt smidigt.
Arrangemanget i stort
Mycket bra arrangemang. Fantastisk arrangör som kom och såg till att allt var bra för
oss. De delade även ut lite extra souvenirer till oss på söndagen. Några tröjor och
jackor samt handduk. Trevlig gest. På söndagen efter tävlingen hade avslutats blev vi
inbjudna till en avslutningsdrink med övriga delegater, spelare och ledare. Trevlig
avslutning på en mycket bra tävling.
Fickpengar
Ersättning delades ut i Euro i hallen under lördagen.
Övrigt
Tjänstgöringen var helt acceptabel. Tror man har vant sig vid en större mängd
matcher nu. Det är ju likt på alla tävlingar de senaste åren.

Det fanns ingen direkt domarlounge men vi hade tillgång till kaffe, vatten och choklad
under hela turneringen. På söndagen stegrade oroligheterna i Ukraina och de ryska
spelarna, domaren och delegater fick sina ordinarie flygbokningar inställda och det
var stora svårigheter för dem att få tag på nya. Om jag inte hörde fel fick de boka ett
privat flyg och vi fick i alla fall info om att de kommit hem till Ryssland.

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

Ingrid Bogren

