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Uppdrag stavanger
På midsommardagen, då de flesta människor håller sig så 
passiva som möjligt på grund av gårdagens aktiviteter samla-
des en tapper skara människor på en bensinmack i Uppsala. 

Målet med samlingen var att resa till Stavanger och Swatch 
FIVB World Conoco Phillips Grand Slam Stavanger 2008. Ett 
långt namn på en tävling och även en lång resa dit.
Text Alexander Jogren Foto Alexander Jogren & FIVB



31



32 Beachmagasinet

efter att ha organiserat sig i två bilar 
och en minibuss så begav sig de 19 per-
sonerna ut på vägarna färdandes västerut. 
Efter cirka 18 timmars bilåkande, pizzaä-
tande i Vänersborg, taxfreeshoppande på 
båten mellan Sandefjord och Strömstad 
samt åtskilliga svordomar åt vägarna, väg-
tullarna och fartkamerorna i Norge så var 
vi framme i ett regnigt Stavanger runt nio-
tiden på måndagen.

Det hela började för åtskilliga år sedan 
då Fyrishov Beach Clubs nuvarande ord-

förande Micael Källman åkte som funktio-
när till Stavanger. Efterföljande år hängde 
fler och fler personer på och det hela ut-
vecklades till en tradition. 

I år, 2008, slogs det rekord med hela 19 
personer som åkte i karavan till vår granne 
i väst, tio personer från Uppsala och nio 
personer från Umeå. 

Som funktionär på världstouren finns 
det en mängd sysslor att välja på men 
nästan samtliga svenskar valde att arbeta 
som antingen linjedomare eller Senior 

Scorer. Det finns två linjedomare vid varje 
match som ansvarar för två linjer vardera. 
Förutom att signalera med sin flagga om 
bollen var in, ut, block-ut, i antennen el-
ler om spelaren trampade över vid serven 
så ska man även hela tiden hålla rent runt 
linjerna för att undvika otvivelaktiga boll-
märken. De två senior scorers som är med 
på varje match skriver matchprotokollet 
med all dess problematik samt håller reda 
på vem av spelarna som ska serva, även 
kallat att ”paddla”.



Väl på plats i Stavanger lastade vi in oss 
själva och vår packning i tremannarum på 
Mosvangens Vandrarhem för ett par tim-
mars vila innan det var dags för det första 
funktionärsmötet klockan 15 på eftermid-
dagen. Mötet skedde på centercourten på 
det gigantiska tävlingsområdet som hade 
byggts upp inför tävlingen. Hela 9 beach-
planer varav en centercourt som får cen-
tercourten på Nestea Swedish Beach Tour 
att verka nästan löjligt liten i jämförelse. 
När sedan de gigantiska fartygen som åker 
till England förtöjer precis bredvid blev 
arenan en otroligt häftig syn.

På mötet blev vi uppdelade i sex olika 
team som vi skulle arbeta i under veckan. 
Varje team bestod av en banchef, en as-
sisterande banchef, fyra linjedomare, fyra 
senior scorers och ett antal bollrullare och 
krattare. Efter att ha hämtat ut veckans 
uppsättning av kläder så kröntes kvällen 
av en kickoff där svenskarna i sedvanlig 
ära syntes, hördes och märktes mest av alla 
trots minoritet i antal. Missionen att lära 
alla norskar i Stavanger ”andra sidan är ni 
klara” hade bara börjat ...

den osedvanligt tunga måndagen bör-
jade med ett glädjande besked. Dagens 
planerade slumpvisa alkoholtest var in-
ställd. Varje dag väljs nämligen två linje-
domare och två Scorers slumpvis ut för att 
blåsa. Man kan endast spekulera i om det 
var gårdagens aktiviteter eller det faktum 
att det bara skulle genomföras en så kal-
lad country quote-match (nationskval) på 
eftermiddagen som avgjorde det beslutet. 
Dagen blev i alla fall relativt lugn och både 
linjedomare och Scorers fick utbildning på 
förmiddagen och på eftermiddagen sam-
lades alla kring kvalmatchen mellan de 
brasilianska damerna Shaylyn-Agatha och 
Antonelli-Leão för att se hur man skulle 
bete sig ”in action”.

På tisdagen började allvaret för samt-
liga. Som alla kommande dagar startade 
morgonen med ett möte klockan 08.45. 
Efter ett par visdomsord från ledningen 
och domarna samt några alkoholtester så 
var funktionärsskaran redo för sina första 
matcher. Damernas kval stod på dagens 
schema vilket var skönt för de orutinerade 
linjedomarna då de inte går riktigt lika fort 
som på herrmatcherna. Men det gällde att 
vara skärpt från början för att som linje-
domare och scorer får man ett betyg mel-

Stavangers Grand Slam kräver ungefär 350 frivilliga funktionärer. Man kan arbete som ban-
manskap, linjedomare, senior scorer, drickateamet, vaktteamet, transportteamet, spelarinfo, 
VIP-info, publikinfo, biljettförsäljningen, med teknik eller arenaaktiviteter. De flesta kommer från 
Stavanger och dess närområde men det kommer även personer från övriga Norge, Sverige och 
mer avlägsna länder som Estland och Australien. Som funktionär får du gratis logi och mat hela 
veckan samt funktionärskläder som du sedan får behålla när veckan är slut. Du får även re-
klamprylar som till exempel en klocka från Swatch och en kick-off och en avslutningsfest samt 
möjlighet att se en massa fantastisk beachvolleyboll.

att arBeta sOM FUnktiOnär
Fakta
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Daniel Grandin som linjedomare.



lan 1 och 5 av förstedomaren efter varje 
match. De som har högst snittbetyg i slutet 
på veckan får äran att hjälpa till under fi-
nalspelet.

Dagarna fortlöpte en efter en och man 
utarbetade någon slags rutin. Uppgång 
lite före åtta med en snabb frukost som 
följd för att hinna till morgonmötet kvart 
i nio. När väl det var avklarat begav man 
sig ut till sin bana för dagen för att få veta 
hur många matcher man hade den dagen. 
Sedan var det dags för den dagliga för-
handlingen funktionärerna emellan om 
vem som skulle arbeta vilka matcher. Efter 
det var klart var det bara att plocka fram 
matchschemat och spika vilka matcher 
man hade tid att titta på. När spelet var slut 
för dagen blev det antingen sporadiskt spel 
på någon av de många beachplanerna eller 
hem och duscha för att sedan dra vidare 
ut i Stavangernatten. Så fortsatte det resten 
av veckan.

Hur gick det i tävlingen då? Jo, om vi 
börjar med de svenska lagen så var Lund-
qvist-Ljungqvist anmälda bland damerna 
och Berg/Brinkborg samt Magnusson/
Gunnarsson bland herrarna. De svenska 
damerna började med en stabil seger mot 
ett österrikiskt par men fastnade sedan i 
kvalets sista omgång mot ett holländskt 
par Kadijk R./Mooren i en match som de 
egentligen borde ha vunnit. Bättre gick det 
inte för herrarna. Magnusson/Gunnarsson 
mötte det rutinerade amerikanska paret 
Williams/Metzger och var bra med i för-
sta set med en 8-6 ledning. Sedan ramlade 
spelet ihop som ett korthus och de förlora-
de sju raka bollar och senare även match-
en. Berg/Brinkborg började kvalet med att 
besegra ett norskt par som var lägst rankat 
i kvalet men gick sedan bet mot det japan-
ska laget Asahi /Shiratori till den svenska 
klackens besvikelse. Asahi/Shiratori gick 
sedan bra i huvudtävlingen och hade mage 
att besegra två norska lag men förlorade 
sedan mot turneringsvinnarna Rogers/
Dalhausser i åttondelsfinalen.

i Grand slam fungerar det inte riktigt 
likadant som i vanliga Open där lag åker  
ut efter två förluster. En Grand Slam inleds 
med gruppspel där tre av de fyra lagen går 
vidare. I herrarnas gruppspel skrällde det 
brasilianska paret Marcio/Fabio genom att 
sluta fyra i sin grupp och därmed åka ut 
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Stefan ”Steve” Gunnarsson i anfall 
medan Mattias Magnusson tittar på.
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direkt. Det var helt enkelt inte Brasiliens 
tävling för de sista brassarna åkte ut redan 
i åttondelsfinalen. Ganska spektakulärt i 
en tävling som har vunnits av Brasilien nio 
år i rad. 

Ännu mer överlägsna var Walsh/May-
Treanor i damklassen. De gick genom 
gruppspel och slutspel utan att förlora ett 
enda set. Landskollegorna Ross/Boss fick 
stryk i semifinalen och i finalen fick över-
raskningslaget Karantasiou/Arvaniti från 
Grekland sträcka fram nävarna efter 13-
21, 14-21. Det lutar åt amerikansk domi-
nans i OS.

Veckan led mot sitt slut och det vanka-
des finaler för funktionärerna. Svenskarna 
skötte sig bra och vi var representerade 
både i herrarnas och damernas brons-
match och final. Efter herrarnas final där 
Rogers/Dalhausser vann över det tyska 
laget Reckermann/Urbatzka så blev det en 
timmes attackstädning av samtliga banor 
innan veckans stora höjdpunkt började, 
avslutningsfesten. Där bjöds det bland an-
nat på mat och dryck, tacktal av både spe-
lare och ledare samt utlottning av diverse 
priser. Det svenska gänget uppmärksam-
mades speciellt med var sin reseadapter. 

Kvällen bjöd sedan på mer dryck, dans 
och chans till fyllesnack med vissa spelare. 
Själv stod jag en stund och diskuterade se-
värdigheter i USA med Todd Rogers inför 
en stundande resa över Atlanten. Han hade 
också bara lovord att säga om turneringen 
i Stavanger:

– The tournament in Stavanger is one of 
the best in the world. The city is beautiful, 
the tournament is really well organized 
and we can go to parties like this one. Per-
haps the weather isn’t the greatest but you 
can’t really do anything about that, sa Todd 
Roger lite skämtsamt. 

runt lunchtid dagen efter började den 
svenska karavanen rulla hemåt. Ett tvek-
samt beslut togs, med tanke på gårdagens 
intag av dryck, när vi valde att köra genom 
Norge på en mindre väg istället för att hålla 
sig på de stora vägarna runt kusten. Det var 
så klart vackert men vägarnas förmåga att 
vara totala motsatsen till spikraka gjorde 
att det började vända sig i de flestas magar 
och en och annan påse fick nyttjas. Efter 

att återigen ha åkt färja mellan Sandefjord 
och Strömstad så skiljdes min väg från 
de andras i Uddevalla då jag skulle neråt 
Västkusten istället för till Uppsala. Sent 
på måndagsnatten på en öde tågstation i 
Uddevalla konstaterade jag att veckan va-
rit riktigt rolig och jag rekommenderar 
alla som är intresserad av att se riktigt bra 
beachvolley och samtidigt ha riktigt roligt 
att åka som funktionär till World Tour. Det 
är helt enkelt kjempegøy!

The tournament in Stavanger is one of the  
best in the world.” Todd Rogers om turneringen”

Kjempegøy – Jättekul
Flott – Bra
Flink – Duktig
Tribune – Läktare
Brus – Läsk
Rusbrus – Alkoläsk
Førspel – Förfest
Dåkker – Ni
Kos – Trivsel

ViktiGa Ord
Fakta

Linus sköter paddeln.
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