
 

 

     

Bella Italia EFA Village Sports Hall, Lignano Sabbiadoro, Italien         

 

RESERAPPORT 

 
 

Tävling 

 
WTT Youth Contender, Lignano Sabbaiadoro, Italien. 30 oktober-5 november 2022. 

 

Domare 
 

Micael Godtman, Falkenberg 

 

Resa 

 
På morgonen den 29 oktober åkte jag tåg från Falkenberg till Kastrups flygplats. Det blev lite 

förseningar, men jag hade åkt i god tid så det var inga bekymmer för mig att hinna i tid till 

mitt flyg. Jag flög med Lufthansa till München och efter en kort väntan där gick sedan planet 

till Venedig i utsatt tid. 

 

Hemresan gick sedan samma väg och jag flög då också med Lufthansa. Tågresan hem till 

Falkenberg blev tuff då tåget redan vid Kastrup var ”smockfullt” och det innebar att jag fick 

stå upp hela vägen i en mittgång hela resan hem – 2,5 timmar!! 

 

Anledningen till att det var så mycket resenärer var att det varit ersättningsbussar mellan 

Danmark och Sverige under helgen och att det tåg jag åkte med var det första tåget som gick 

under helgen. Dessutom var det sista dagen på höstlovet i Sverige och det var många 

barnfamiljer med mycket bagage som gick på tåget vid Kastrup. 

 

Ackreditering 

 
Vid flygplatsen i Venedig var det mycket lätt att hitta vart man skulle gå till när man precis 

kom ut i ankomsthallen. Det var stora reklamskyltar med arrangemanget samt några som 

stod och viftade med plakat som visade att man skulle kontakta dem. Jag fick sedan vänta 

dryga två timmar innan vår buss till Lignano åkte därifrån. Resan till Lignano tog ca 1 

timma. 

 

Vi kördes sedan direkt till arenan där vi först fick göra ett Antigentest innan vi fick vår 

ackreditering. Ingen goodiebag eller liknande delades ut.  

 



Inkvartering 

 
Tävlingen spelades inom ett stort område som hette ”Bella Italia”, som låg precis vid havet. 

Det var ett multisportcenter där det fanns många olika inriktningar. Det fanns flera simhallar, 

fotbollsplaner, basketplaner, beachvolleyplaner, diverse kampsporter mm. Vi bodde på ett 

av ”hotellen” inne på området som hette ”Sole Mare” - var mera som ett vandrahem. Det var 

mycket enkel standard på rummen. När jag kom in på rummet jag fått nyckeln till visade det 

sig att det redan var två andra som lagt in sina saker där. Det fanns tre smala sängar i 

rummet – 40 cm mellan sängarna och tre små smala garderober och ingen övrig plats i 

rummet. Då kändes det som så att detta inte var okej….. 

 

Det visade sig att de italienska domarna som kommit tidigare under dagen hade bytt rum som 

de ville för att de skulle bo med kompisar mm och att de som hade hand om utlämningen av 

nycklarna inte visste om detta. 

 

Det slutade med att jag fick ett dubbelrum där jag bodde själv under vistelsen efter en del tjat 

med boendet och LOC!! Så till slut blev det mycket bra för mig, men detta är inget man vill  

eller orkar hålla på med just när man är så trött efter en lång resdag. 

 

   
 

 

Måltider 

 
Frukosten serverades på boendet. Det var en ganska enkel frukost, men det fanns det mesta 

man behövde. Det var te, kaffe (usch!!), apelsinjuice, bröd, yoghurt, flingor, ost, skinka mm.  

 

Lunch och middag fick vi på ett av de andra ”hotellen” på området som låg precis bredvid 

spelarenan. Till både lunch och middag var det trerättersmeny som gällde och 

tallriksservering. Det fanns oftast två olika sorters pasta med olika tillbehör och en soppa att 

välja på till förrätt. Till varmrätt var det antingen en fisk- kött/kyckling- eller vegetarisk rätt. 

Till dessert var det frukttallrik, fruktsallad eller någon form av tårta eller bakelse. 

 

Maten var mycket god och varierande. Jag tror inte det var samma maträtt på menyn någon 

av dagarna. 

 

Som ni förstår blev det mycket mat. Tyvärr åts oftast middagen inte förrän 21.00-22.00 på 

kvällarna, men det är väl vid den tiden man äter middagen i Medelhavsområdet.  

 

Förrätterna var oftast som en hel måltid. Det jag saknade var t ex potatis, ris och sås till 

maten, men det var mycket grönsaker mm till maträtterna istället 



Lokala transporter 

 
Inga transporter behövdes då vi bara hade ca 5 minuters promenad från vårt boende till 

spelarenan. 

 

Domargenomgång 

 
Domargenomgången var inne i spelarenan kl 20.00 på kvällen den 29 oktober och den höll på 

ca 45 minuter. Tyvärr missade jag början av domargenomgången med ca 5-10 minuter pga 

problemet med mitt boende. Refereen Markus  Baish använde samma powerpoint som han 

använde i somras i Helsingborg förutom att han hade bytt ut en del tider, platser, klockslag 

mm. Han hade dock missat att ändra Helsingborg mot Lignano någon gång!!! 

 

Arenan 

 
Tävlingen spelades i arenan ”Palazzetto Polifunzionale Sporthalle” som låg inne på området 

där vi bodde. 

 

Det spelades som mest på 11 bord samtidigt. Oftast var det spel på 8-9 bord. 

 

 
 

Material 

 
Då man hade STAG som sponsor hade de deras material såsom bord, nät, barriärer, 

domarbord, räkneverk. Man spelade med DHS-boll. 

 

  



Tävlingsform 

 
Tävlingen var uppdelad i två olika delar där flickorna spelade från söndag 30 oktober till 

tisdag 1 november och pojkarna spelade sina matcher från torsdagen 3 november till 

lördagen 5 november.  

 

Man spelade i klasserna U11, U13, U15, U17 och U19. 

 

Det var poolspel i alla klasser innan det blev slutspel. 

 

Pandemi 

 
Dagarna innan tävlingen började tog WTT beslutet att man som fullvaccinerad inte behövde 

göra något Antigentest innan man åkte till tävlingen eller att det var krav på att använda 

ansiktsmask när man var i arenan och/eller när man dömde, men det var frivilligt om man 

ville använda detta. Det var några få av oss domare som använde mask – jag var inte en av 

dem.  

 

Domarorganisation 

 
Referee var Markus Baish (GER). Han hade tre biträdande referee: Katja Brand (SUI) (ja, 

hon hade med sin choklad!!), Paul Schiltz (LUX) och Maximilian Nitz (AUT). 

 

Det var 30 domare totalt. Det var 19 internationella domare från: 2 ALG , 2 FRA, 1 IRI, 2 

OMA, 2 Pal, 2 POR, 2 SLO, 3 ESP, 1 SWE och 2 SUI. Dessutom var det 11 domare från 

Italien. De flesta av dem var WB och någon NU. 

 

 

 
 

  

Omklädningsrum/domarlounge 
 

I anslutning till callarean hade vi tillgång till ett låsbart omklädningsrum. I detta fanns det 

vatten, juice (ibland), kakor och kex uppdukat. Man saknade kanske lite varm dryck som 

kaffe/te och någon frukt. Det blev oftast ganska lång tid mellan lunchen och middagen och på 

kvällarna spelades det slutspelsmatcher där det krävdes att man var extra pigg. 



 

Tjänstgöring 

 
Man delades in i domarteam om två domare och det var upp till oss i teamet att själva se till 

att det fanns domare vid varje match under dagen. Vi fick också själva se till att vi fick vår 

lunch under dagarna. Någon dag blev det riktigt tufft att få i sig någon lunch överhuvudtaget. 

 

Under gruppspelet var det endomaresystem och man skulle inte göra några handsignaler för 

vunnen poäng, men man skulle visa på kommande servare vid servebytena och i samband 

med slut och start av respektive set. När det var tvådomaresystem skulle matchdomaren göra 

handsignal ”som vanligt”. Matchdomaren satt då på bara en vanlig stol utan domarebord och 

assisterande domare hade domarebord och manuellt räkneverk på sin sida. 

 

På bord 1, som var det enda som webbsändes, var det hela tiden två domare som dömde 

tillsammans. På bord 1 hade också matchdomaren domarbord och touchpad, men inget 

manuellt räkneverk. Touchpaden fungerade perfekt i denna tävling!! 

 

På söndagen den 30 oktober dömde jag tillsammans med Tony Lupion från Spanien. Allt flöt 

på bra den dagen och vi dömde varsin match när vi var bara en domare och sedan var vi 

också matchdomare/assisterande domare varsina match. Jag dömde fyra match själv på fm 

och på em dömde vi fyra matcher tillsammans. Vi hade dessutom några pass i call-arean. 

 

Från måndagen den 31 oktober tom fredagen den 4 november, förutom den lediga dagen på 

onsdagen den 2 november, dömde jag tillsammans med Decio Faustino från Portugal. Det var 

som första dagen att man dömde ca 3-4 matcher själv på förmiddagen och sedan dömde man 

3-5 matcher tillsammans under eftermiddagen och kvällen. 

 

Vi fick döma flera av kvartsfinalerna och någon semifinal och två st finaler (U13 och U19) i 

flickornas turnering under de dagar vi dömde tillsammans. Vi flyttades också flera gånger till 

att döma på bord 1 då flera andra domare inte ville/kunde döma där då det användes 

touchpad för matchdomaren. 

 

På lördagen den 5 november dömde jag tillsamman med Renato Agagliate från Italien. Jag 

var matchdomare i samtliga av de matcher vi dömde tillsammans. Vi fick döma en kvartsfinal 

och en semifinal i både U 15 och U19. Sedan fick vi döma finalen i U15. Tidigare under 

eftermiddagen dömde vi också finalen i U11. 

 

 

Rent generellt var det helt okej med de schema vi hade. Man vet ju att det blir mycket arbete 

de dagar man är i väg och dömer på en turnering, men jag fick en ledig fm och em/kväll så det 

känns okej. 

 

Speciella matcher 

 
Allt var mycket lugnt under tävlingen. Jag utdelade några gula kort när pojkarna spelade. 

Det var några slängda rack, spark i bordet osv. Inget större alltså. 

 

 

 

 

 



 

 

Allmänt om tävlingen 

 
Allt löpte på bra under tävlingen. Det blev inga större förseningar. Man var från 

tävlingsledningen och refereen alerta så det blev någon gång som man fick byta bord för att 

inte tappa för mycket tid. 

 

Samarbetet med refereeteamet fungerade mycket bra. 

 

I det stora var det ett bra arrangemang. 

 

 

Ersättning 

 
Det utbetaldes 40 Euro/dag – även på den lediga dagen! 

 

 

Övrigt 

 
När vi hade den lediga dagen på onsdagen den 2 november var det helt igenmulet på 

morgonen och prognosen var att det skulle bli kraftigt regn under dagen - och det blev det. 

 

Vi var då några domare som bestämde oss för att spela lite pingis så att vi hade något att göra. 

Tyvärr gav det den dagen ingen chans att utforska något ytterligare av Lignano. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

På kvällen den 4 november hade LOC inbjudit till en ”Umpires Evening” på en restaurang. 

Man hade ordnat med skjuts så nästan alla domare följde med på detta. Man fick pizza/pasta, 

dryck och efterrätt för 15 €. Det blev en pizza, en öl och Tiramisu för min del. Vilken god 

pizza det var och som ni kan se var det mycket mat på de. 

 

 

 

  
 

 

 

Tack 
 

Jag vill än en gång tacka SBTF och dess domarkommitté för att jag fick chansen att få delta i 

denna tävling. För min del kommer jag nog att försöka komma tillbaka till denna tävling 

nästa år.  

 

 

// Micael Godtman 

 

 

 

 


