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Internasjonal 

Dommer rapport. 

 

 
 

  

   

Fra Slovenia i November 20221, Qatar i mars og Østerrike i april/mai 2022.   

 

 Slovenia var delt inn i 

2 turneringer. Begge 

var WTT Contender og 

ble spilt i Lasko.  

 

Qatar var 4 

turneringer.  

WTT YOUTH STAR 

CONTENDER 

WTT FEEDER 

WTT CONTENDER 

WTT STAR CONTENDER 

 

Østerrike var en WTT 

YOUYH CONTENDER 

som ble spilt i LINZ. 

Inndelt i aldersklassene: 

U11 

U13 

U15 

U17 

U19  

 

 

Bilde fra toss om serve i finalen for menn i Slovenia. FOTO: WTT 
 

Slovenia var den første turneringen vi i 

Norge kunne reise til som internasjonale 

dommere. Så etterlengted for 

undertegnede. Dette var også første 

vanlige turneringen til Kinesiske spillere 

i Europa etter pandemiensutbrudd.  

 

Reise gikk fint, bare å bruke maske og ha 

negativ PCR test. Ble også testet ved 

ankomst og mellom de 2 turneringene.  

 

Dømmingen gikk veldig bra, selv om litt 

rust måtte bort etter 2 år i de første 

kampene. Fikk dømme finaler i begge 

turneringer og dømte mange bra spillere. 

Liang Jinkun nr 3 i verden pr nå, vant 

 



begge turneringene i single for menn. 

Dømte også doublefinale. 

 
CAGLAR TURAN FRA TYRKIA, MIN PARTNER 

UNDER DEN SISTE FINALEN I SLOVENIA. FOTO: 

WTT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gruppebilde av finale 

teamet under WTT YOUTH 

STAR CONTENDER.  

 

 

 

 

QATAR 
 

 

 
 

 

Den første turneringen i Qatar 

var WTT YOUTH  STAR 

Contender 

Hvor det ble spilt i klassene 

U15 J/G, Double og Mix 

double 

U19 J/G samme. 

Her spilte guttene de første 

dagene og så var det en fri 

dag før jentene spilte.  

Dømte finaler i alle klassene. 

Mye Kina i finalene som vanlig, 

men heldigvis ikke kun.  

En spiller verdt å følge med 

på i fremtiden og nå for unge 

og gamle er Miwa Harimoto, 

14 år og lille søster til 

Tomakatzu. Coachet av sin 

mor. Hun spilte alle 

turneringene her nede og kom 

til kvartfinale blant proffene i 

den 3.turneringen blant annet. 

Imponerende fra en 14 år 

gammel spiller. Og fantasik 

blid og hyggelig.  

 

 



WTT FEEDER 
 

Er innsteg turnering for yngre 

og lavere rankede spillere for 

å samle poeng til å kunne 

spille Contender og senere 

Star Contender.  

Dømte også her finaler, både 

double og single som 

hoveddommer.  

 

Forventer å se våre beste 

spillere i de kommende Feeder 

turneringene fremover i Europa. 

Mange muligheter. Noen synes 

jeg forbund eller klubb kan 

betale for. Men det vanlige er 

at spillere betaler selv og ikke 

har noen coach.  

 

 

WTT CONTENDER 
 

 

 

 

 

Under WTT Contender var også Svein Egenberg med.  

 

Nå begynner det å bli høyere nivå på turnering, spillere og hall.  

Svein og jeg hadde en fantastisk uke sammen i hallen og sosialt utenom.  

Vi dømte begge finaler. Svein som assistent under herrer finalen og jeg som hoveddommer under doublefinalen. 

Doublefinalen ble spilt mellom Karlsson/Falck og Walter/ôrt (GER).  

 



 

 Fra doublefinale.  

  

 

 

 

 

 

 

 



WTT STAR CONTENDER 

 
Den høyeste turneringen på WTT tour. Som spillerne trenger for å kvalifesere seg til de 2 

store WTT turneringene Grand finals og SMASH.  

 

 

 
  

Gruppefoto av dommere i hovedturneringen i STAR.  

 

Her er den turneringen med høyest nivå på spillerne.  

Fikk dømme finalen i double her også. Både i Contender og STAR Contender var det en 

massiv TV produksjon som ble sendt direkte til flere land i verden.  

 

Dømte mange gode spillere i damer og herrer. Hadde en fantastisk kamp mellom Quadri, 

Aruna(NGR) og Xue, Fei(CHN) med gule kort, 5 sett. Og helt utrolig ballvekslinger.  

 

Verdt å neven at i YOUTH STAR CONTENDER, WTT CONTENDER OG WTT STAR CONTENDER 

spilles det best av 5 sett til semifinalene i single. I WTT FEEDER spilles alle kampene i 

hovedturnering best av 7. Dette for at Feeder er inngangsporten og læring for unge og de 

lavere rankede spillerne. Og kun best av 7 for U19 i YOUTH STAR fra semifinale.  

 

 

 



 

Fra dommerstolen på bord 1 under en finale. 

 

 

 

 

 

 

WTT YOUTH CONTENDER LINZ 

 



 
Gruppefoto av dommerne fra Linz, Østerrike.  

 

Dette var den viktigste turneringen for meg personlig og grunnen til at jeg valgte lange 

turneringer som trening. Vi dommere må også trene, for jo mer du dømmer og lærer av 

kolleger og overdommere desto bedre blir man. 

Jeg har status internasjonalt som BBP, som betyr Blue Badge in Preogress. Det vil si at jeg 

har bestått den høyeste og vanskeligste teoretiske prøven. Det som gjenstår, er evalueringer. 

Og i denne turneringen var mine første evalueringer. Fikk 2 godkjente så nå mangler jeg 2 til 

for nå det høyeste nivået som dommer internasjonalt. De som alltid dømmer finaler, OL, VM.  

Eller det var det før Covid. Nå har de laget en ny høyere som heter Golden Badge, som jeg 

selvfølgelig skal gå for. Kun 2 i verden har denne statusen pr nå.  

 

En morsom uke med gamle og nye kjente og veldig høyt nivå på dommerne da alle trenger 

evaluering eller skulle ta eksamen.  

Skal legge til flere bilder under denne artikkelen fra Qatar så dere får se litt mer behind the 

scenes og hvordan hallene var.  

 

Som alltid hvis noen har spørsmål er det bare å huke tak i meg når du ser meg eller sende 

en privat melding.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Erik Bergerseter 


