
 

WTT YOUTH SERIES 

WTT YOUTH SERIES I TSJEKKIA. 

Stevnet ble holdt I National training Center som befinner seg 

i den lille byen Havìrov nord øst i Tsjekkia.  

De offisielle flyplassene for å bli hentet var Ostrava i Tsjekkia, 

Katowice og Krakow i Polen.  

Stevnet begynte med 3 dager for gutter i klassene U19, U17, 

U15, U13 og U11. Ingen double eller mix. 



En dag med fri før jentene inntok arenaen og spilte de 

samme klassene. Her var det med en norsk spiller i U19, 

Martine Toftaker. Hun kom videre fra puljen etter å ha slått 

relativt lett spiller fra Tsjekkia og Slovakia, tapte klart mot ei 

kinesisk jente som vant U17 og kom til finalen i U19. Så 

hennes match i sluttspillet og spiller veldig bra og leder 2-0 i 

sett mot ei fra Kina. Taper dessverre 3-2 til slutt mot hun som 

ryker mot vinneren av U19. Meget solid spill av Martine og så 

nærme. Ble coachet av ei fra England.  

 

Hallen var delt inne in en for konkurranse og en for trening.  

12 bord ble brukt til turneringen og 24 bord var satt opp til 

oppvarming/trening.  

 



 

 

Denne treningshallen er normalt 2 tennisbaner, men de 

hadde selvsagt lagt rødt gulv over hele hallen. I denne 

hallen var også CALL AREA satt opp, med bord 1-6 delt av 

et bord for ballutvelgelse og overdommer på vakt. 7-12 på 

den andre siden, som vist på bilde under. 

 

 

 



I turneringshallen var det som sagt satt opp 12 bord. Kun 1 

bord var med streaming. I innledende runder dømte vi 

alene uten å bruke håndsignaler for poeng. Fra kvartfinale 

og utover ble det brukt 2 dommere med som vanlig en på 

en høyere stol og uten poengtavla. Hvis dere lurer på 

hvordan det kunne bli gitt live score under alle kampene, 

satt det frivillige rundt og brukte de touchpad som vi 

dommere vanligvis bruker å la inn poengene så de hjemme 

kunne følge live.  

 

Legger ved bilder av hallen og bord 1 under.  

 

 



 

 

Oernatting, transport, mat. 

 

Vi overnattet på Hotel Rudolf, helt ok hotell som serverte oss 

frokost. Var også en bar og restaurant som man nyte en 

kopp kaffe/te, Coca-Cola eller øl etter ferdig dag.  

Hotellet lå ca 2 km fra hallen, så vi fikk transport til og fra. 

Men ingen faste tider. Gikk 1 eller 2 ganger på morgenen, 

kom an på om man begynte kl 09, eller kl 11.30-12.45.  

 

Øvrige måltider som lunsj og middag ble servert i en 

tennishall nummer 2 som lå 20m gange fra spillehallen. På 



akkrediteringskortet hadde man en strekkode som de brukte 

for registrerte at du kom inn.  

Dommer oppdraget.  

Som vanlig mye å gjøre de 2 første dagene fra 09.00 til 21.00.  

Første dag hadde jeg 9 kamper og 2 oppgaver i Call-Area.  

Andre dag hadde jeg 9 kamper og 3 oppgaver i Call-Area.  

Tredje dag hadde jeg 6 kamper og 1 oppgave i Call-Area. 

Den siste kampen på dag 3 var finalen i U19 hvor jeg var 

hoveddommer og jeg jobbet med en ung mann fra Tsjekkia. 

 

Omtrent det samme under de 3 siste dagene, men litt mere pauser 

da det er flere påmeldt i gutter enn jenter. 

Her dømte jeg også finalen i U19 med da som assistent til Roman 

Klecker (Verdens første Golden Badge). 

 

Dømmingen foregikk som vanlig, som alltid ble det tatt en del server. 

Men ga ingen gule kort denne gang.  

 

Fra Call Area skal jeg vise bilder av en racket som ikke ble godkjent 

for spill.  



 

 



 

 

Ikke så vanskelig å underkjenne denne raket for spill.  



Det var alt fra Tsjekkia i denne omgang. Som alltid hvis det 

er noen spørsmål så ta kontakt.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Erik Bergerseter 


