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Inledning
Göteborg Beachvolley Club har nu drivit NRJ Beachvolleyhal l  i  t io år och klubben har 
utvecklats kraftigt posit ivt. Den ekonomiska utvecklingen har varje år gått framåt 
med en omsättning 2007/2008 på över sju miljoner kronor i år jämfört med första 
årets 1,8 miljoner. 
Vad det gäller medlemsantalet har den utvecklingen stannat av under de senaste tre 
åren, mycket p.g.a. av att vi höjt kvalitén på organisationen av våra 
träningsgrupper. Vi har blivit noggrannare med att få in en korrekt anmälan och 
betalning t il l  varje träningsgrupp innan någon har fått börja, vi lket i  längden skapar 
mer seriösa aktiva. 
P.g.a. den höga beläggningen i hallen har vi i nuläget inte heller någon strävan att 
öka antalet träningsgrupper förutom för mellanstadieungdomar, som vi satsar extra 
på. Vi har under säsongen 2008/2009 legat kvar på drygt 1000 medlemmar och vi 
kommer antagligen att l igga kvar på en ganska konstant nivå t i l ls vi får en större 
hal l.  Uppmärksamheten på beachvolley som sport ökar i Sverige och har under året 
bevakats mer intensivt än t idigare av al l  sorts media. Vår klubbverksamhet, våra 
tävlingar, våra duktiga juniorer och elit samt övrig hallverksamhet, såsom bl.a. 
företagsarrangemangen, imponerar på allmänheten såväl som på presskåren. 

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av 9 ledamöter samt 2 suppleanter. Mycket kraft 
har lagts på utvecklingen av klubbens organisation. Frågor som bl a rör regelbundna 
träningar för al la åldrar,  träningsläger, turneringar inomhus och utomhus, 
utbildning samt information har hanterats under det gångna året. Fokus har även 
lagts på att förändra några av rol lerna inom styrelsen. I samma takt som klubben 
växer förändras behoven som ska ti l lgodoses. 
Styrelsen har under det gångna året haft 7 ordinarie styrelsemöten och ett 
utvecklingsmöte förlagt på två dagar Orust.

Styrelsens sammansättning 2008/2009
Ordförande/Anläggningsansvarig Magnus Egger
Sekreterare Ola Kvist
V.Ordf./Junioransvarig Josef Pernholm
Kassör/Utbi ldningsansvarig Lars Bernholm
Elitansvarig Kristofer Winberg
Tränaransvarig Jacqueline Östlund
Informationsansvarig Kajsa Dahlöf
Arrangemangsansvarig Johan Arvidsson
Kontakt Ipanema AB David Alm

Suppleant Verena Niederhaus
Suppleant Katrine Buschke



GBC:s huvudverksamheter är:
Arrangera välorganiserade träningar med kompetenta och drivande tränare.
Arrangera turneringar för beachvolleyspelare på alla nivåer från hela Norden.
Utveckla den totala kompetensen i klubben.
Driva sporten framåt genom satsning på såväl klubbens ungdomar som eliten.
Vara ett motionscenter för invånarna i Göteborgsregionen.
Arrangera företagsarrangemang och liknande evenemang 

Medlemmar
I slutet av förra budgetåret hade vi ett medlemsantal  på 1005 personer. I år är 
antalet 1010 personer. Av dessa är 311 stycken under 20 år, och därav att betrakta 
som juniorer. 
Medlemsavgiften var 200:- för medlemmar födda 1989 eller senare och 400:- för 
medlemmar födda 1988 el ler tidigare. I medlemsavgiften ingick tävl ingslicens för 
sommaren och t il lgång ti l l  vårt gym.

Ungdom- och juniorträning
Juniorverksamheten består fortsatt av en betydligt större andel tjejer än ki llar. 
Detta avspeglar sig på grupperna genom att vi har ca dubbelt så många 
träningsgrupper för tjejerna. Uppdelningen av grupperna är fortsatt indelad i 
mellanstadie-, högstadie- och gymnasiegrupper. Grupperna består av 6-16 
ungdomar.
De bästa juniorerna tränar i våra 3 juniorelitgrupper, tre gånger i  veckan. 
Målsättningen är att kunna få fram en ny generation av toppspelare.
GBC:s ungdomsverksamhet har under det gångna verksamhetsåret gjort stora 
framsteg. En ny målsättning för året var att få så många som möjligt av våra 
ungdomar att spela junior-SM i Falkenberg. Resa, boende och anmälningsavgift 
betalades av klubben och i efterhand så visade det sig att detta gav stor utdelning. 
Det blev 20 st. anmälda lag och sammanlagt lyckades vi vinna 2 guld och 3 silver. 
Detta är trol igtvis det bästa resultatet någonsin för GBC.
Som grädde på moset så lyckades Carol ine Alderblad och Fi l ippa Mörl ing kvala in ti l l 
en Sverige Tour vilket är en väldigt stor bedrift för ett så pass ungt lag. Stort 
gratt is ti l l  er alla!
Under året har vi fortsatt bjuda in t i l l f lera föräldramöten. Medverkande föräldrar 
har bidragit med många bra synpunkter på förbättringar som vi har försökt bearbeta 
under året.
Vi kan nu också erbjuda våra juniorer inomhusvolleybollträning en extra dag i 
veckan. Detta för att vi tror att detta utvecklar deras spel och gör dem til l bättre 
beachvolleybollspelare i längden.
I våra egna anordnade juniorturneringar har antalet deltagande lag ökat markant 
och vi hoppas att denna posit iva utveckl ing håller i  sig under kommande år



Elitsatsning

Klubben har även i år satsat tid och pengar för att hjälpa våra el itsatsande spelare 
med träning och tävling. I år valde vi att stötta delar av våran el it ekonomiskt med 
bland annat en resa t il l  Brasil ien. Vi har haft Elittränaren Isak Hermansson ti l l  hjälp 
under delar av våren och hela hösten. Vi har i  massor av goda resultat på både herr 
och damsidan. Frida Stahre och Mia Hallberg tog sin första seger i  en tourdeltävl ing. 
På tourfinalen i Halmstad blev Anna Åsberg- Sofia Ögren, Olov Eriksson blev tvåa. 
Efter SM hade Maria Hallberg och Olov Eriksson vinna varsin silvermedalj samt en 
bronspeng plats t i l l  Anna Åsberg- Sofia Ögren och Josef Pernholm. Detta är bara en 
rad av fantastiska resultat från i sommar.

Träningar i Beachvolleyhallen
Varje seriespelsgrupp tränar och spelar två timmar per vecka (förutom Elitserien 
Dam och Elitserien Herr som spelar två timmar). Den första timman består av en 
instruktörsledd träning med 12 personer/6 lag i varje grupp. Övningar körs och 
varje individ får träna på det som just han/hon behöver. Andra timman är det 
seriespel. En serietabell  förs och efter fem veckor ser man vi lka som går upp 
respektive ner en nivå. Spelarna måste vara medlemmar i klubben för att få vara 
med i en seriespelsgrupp.
Fortsatt fokus har funnits på elit- och utvecklingsgrupper. Under hösten 2008 har Isak Hermansson 

kommit in i klubben för att kunna ge organiserade träningar med bra kvalité för dessa grupper. 

Detta samarbete har fortsatt under 2009. 

Under 2008 skapades en mall för träningsupplägg. Utvecklingen av detta pågår och förhoppningen 

är att kunna underlätta för nya och gamla tränare att kunna variera sin träning samt utvecklas som 

tränare. Del i detta är att se över om det finns olika behov hos juniorer respektive seniorer.  

Sommaren 2009 träffades en grupp av styrelsen samt andra parter för att se över olika behov som 

tränare har för sin träning. Nytt material införskaffades och tankar hur man kan utveckla träningar i  

GBC diskuterades. Målsättning är att varje termin ska ha 2 tränarmöten. Hösten 2009 har haft ett 

möte än så länge. Tidpunkten gav möjlighet att presentera tränarna för varandra men även tid för 

utbyte av erfarenheter och funderingar. I december kommer det att arrangeras ett julbord för 

tränare, styrelsemedlemmar, jobbgrupp och anställda.

Arbetet med träningarna och deras upplägg är ett pågående arbete och styrelsen strävar efter att 

kunna skapa så bra lösningar som möjligt. 

Träningsläger

Under 2006 genomförde GBC sitt första träningsläger utomlands. 30 glada GBC:are 

åkte t i l l Grekland för att träna, umgås och ha skoj. Det var ett mycket lyckat 

arrangemang, dock kunde man önska att anläggningen låg vid havet.



Under 2007, 2008 och 2009 har resmålet varit Alanya, Turkiet. Fredrik Stahre var 

ansvarig för årets resa. Det hölls domarkurs, tränarutbildning steg 1 och 2. Hela 

resan var otrol igt uppskattad och fick toppbetyg av de flesta resenärerna. 

Under hösten har det varit omröstning om vart medlemmarna helst vi l l  åka 2010. 

Vinnare av denna omröstning blev Rhodos, Grekland. I skrivande stund sitter 

projektgruppen och planerar 2010 års beachresa. Styrelsen ser positivt att dessa 

resor genomförs varje år och ser fram emot nästa års resa som bjuder på möjl ighet 

för medlemmar att utvecklas inom idrotten och samtidigt knyta nya kontakter

Turnering
Verksamhetsåret som varit har klubben organiserat ett antal inomhusturneringar 
diverse sociala events och tävl ingar utan rankingpoäng- Även detta år har ett antal 
AfterBeach, endast för medlemmar genomförts. Detta har varit mycket uppskattat. 
Nytt för i  år är höstens återkommande Open-turneringar. Tyvärr pga. för få lag har 
det inte kunnat genomföras varje helg. 

Våra stora turneringar fortsätter att växa. Easter cup –09 var vår största turnering 
någonsin! Även Halloween cup hade stort intresse. Vi har även i år haft hand om 
samtliga turneringar själva, utan hjälp av utomstående konsulter.

Under sommarsäsongen har 4 st. Open dam/herr samt 3 st. Challenger dam/herr 
anordnats.

GBC stod även som värd för Beach-Time Tour West, en tävling för juniorer. Detta 
var ett samarbete med förbundet och några tappra lag deltog. 

Åby har fungerat som tävlingsområde med många banor, dusch och 
omklädningsmöjligheter samt stora parkeringsområden.

Utbildning
Under året har klubben genomfört en domarutbildning för att fortsätta försöka ta 
fram såväl elitdomare och opendomare från GBC, dessutom förbereder vi med dessa 
utbildningar våra spelare inför sommaren och vinterns turneringar.
Våra tränarutbi ldare hål ler god kontakt med SVBF och Sveriges övriga 
tränarutbi ldare. Detta för att tränare ska kunna fortsätta arbetet med att utveckla 
tränarmaterial och för att hålla sin kunskap ajour och aktuel l.  Våra tränarutbildare 
har genomfört tre st. Steg 1- och en Steg 2 utbildningar för våra tränare. 
Förhoppningsvis kommer detta att förbättra kunskapen hos våra befintl iga tränare 
och göra det enklare att få igång nya duktiga tränare. Detta arbete måste fortlöpa 
och vidareutvecklas genom att fortsätta hålla tränarutbildningar, både med våra 
egna tränarutbildare l ikväl som med duktiga externa tränarutbildare.  
Inför 2010 ska vi följa vårt kalendarium med utbi ldningar. Målsättning är att 
fortsätta utbi lda tränare och medlemmar för att höja kvalité på träningar samt 
motivera fortsatt individuell  utveckl ing!



Information
Informationsbladet Sandpappret har tagit fart ordentl igt under sommaren. En rolig 
nyhet är att våra aktiva elitspelare har uppdaterat oss om vad som händer ute på 
touren, samtidigt som vi har fått följa Open och Challengerturneringarna och hur 
det gått för våra medlemmar.
Styrelsen har även fått en egen blogg för att kunna informera om vad som händer i 
klubben. 
Forumet på hemsidan används fl it igt att diskutera olika frågor som berör 
medlemmar, av medlemmar. 

Hemsida 
Om man vi l l  få rykande färsk information är GBC:s hemsida forumet att besöka, 
utformad av Cal le Bokedahl
Vi arbetar med hemsidan ti l lsammans med medlemmar och Informationsansvarig i 
styrelsen. Arbetet med hemsidan har inte minskat, utan tvärtom har än mer kraft 
lagts på sidan och fler personer är engagerade.
Vi har också ett mycket populärt bokningssystem på hemsidan där man kan boka 
bantimmar via Internet. Det f inns även så att man kan anmäla sig ti l l  säsongernas 
träningar. Utveckl ingen med hemsidan fortsätter starkt, snart kommer det även 
finnas betalningsmöjligheter för träningar och bantimmar. 

Media/Reklam/Marknadsföring/Sponsring (Uffe) Vi har haft ett antal kampanjveckor 
i radio NRJ som har ingått i  vårt barteravtal, och även haft ett antal annonser i 
Göteborgsposten och Metro. För övrigt har vi fortsatt haft annons i 
telefonkatalogen.
Vi har också ett antal reklamkunder i hallen, kontorsmaterial och administration 
samt inte att förglömma alla våra trogna GBC-medlemmar som gärna åker runt på 
turneringar, både hemma i Sverige och utomlands för att heja fram våra tävlande 
GBC:are!

Bingo och lotter

GBC har sedan ett antal år ti l lbaka valt att inte belasta våra medlemmar med arbete 
med försäljning av lotter och annat. Vi är däremot fortsatt medlemmar i Kungshalls 
Bingoall ians, där vi får bidrag baserat på deras resultat och det anståndsbelopp vi 
ansökt om. Detta belastar inte medlemmarna med något extraarbete.

Beachhallen
Under 2008/2009 hade hallen 20 425 bantimmar uthyrda med sex personer som det 
genomsnitt liga antalet deltagare per bana. Bokningstrycket på vardagar var så stort 
att det ofta var ful lbokat två veckor i  förväg.
Tio företag har under året hyrt hela hallen med turnerings- och festarrangemang. 
Samtl iga var väldigt lyckade och vi försöker att balansera efterfrågan med priset för 



att behålla mängden arrangemang konstant. 17 (sjutton) företag har haft en 
stående tid bokad varje vecka och totalt besökte ca 500 företag oss i ol ika former. 
Under året hyrde vi ut 2760 strötimmar t i l l klubbmedlemmar och anordnade 
träningar/tävl ingar under 9000 timmar. Dessutom anordnade vi klubbfester och 
skojturneringar för klubbmedlemmarna.
Sedan augusti 2004 har vi numera två beachvolleyhal lar i samma fastighet.  I bägge 
hal larna har vi nu ett hyreskontrakt med nio månaders ömsesidig uppsägning. I den 
nya hallen har vi lagt in golvvärme, sand, automatisk bevattning och förbättrat 
takbelysningen. Vi har fem banor med bra kringytor och vi har förlagt alla träningar 
dit. 
Den nya hal len kal lar vi för Ipanema Beach och den gamla för Copacabana Beach. 
Därmed har vi nu den i särklass största inomhusanläggningen i världen! 
Lokalen som l igger i anslutning ti l l  Ipanema har vi tagit t i l l  vara på. Vi har inrett ett 
l i tet gym för medlemmarna i den ena delen. Konferensdelen av lokalen har vi 
fräschat upp och fått en trevl ig lokal att mötas i och dessutom hyrt ut den timvis ti l l 
en del externa konferenser. 

Material
Vi har köpt in en del ny datorutrustning, bl.a. två nya kl ientdatorer.

Personal
1 september, 2007 startade klubben Ipanema Beach AB som numera driver hal len 
och anstäl ler personal.
Under året har bolaget haft fyra heltidsanställda tjänster, Ulf Norman som vd och 
Gustav Svensson som kontorist för GBC:s verksamhet, Andreas Hällerö som 
vaktmästare/receptionist,  Ramtin Nosrati som städansvarig/receptionist samt en 
delt idsanstäl ld; Catrin Larsson som ekonomiassistent. Dessutom har vi använt oss 
av t imanstäl ld personal i form av Kristofer Wiberg på c:a 80 %. Vi jobbar med ett 
projekt där Kristofer går ut ti l l  skolor i  närområdet och presenterar sporten och 
våra träningar. Arbetet är inriktat på att nå elever i  mellanstadieåldern. På 
vardagkvällar måndag ti l l  fredag har vi haft anstäl ld personal och på övriga kvällar 
och helger har vi haft hjälp av ideel lt arbetande klubbmedlemmar.
Vi har bibehåll it  vårt samarbete med samhällstjänsten och de har försett oss med 
olika personer som har städat på helgerna. 

Utebanor i Mölndal
För åttonde året drev vi våra sex stycken utomhusbanor bakom Åby ishall.  Vi har 
permanenta nät och Brogårdssand.
Verksamheten i Åby har drivits av klubbens anställda samt ideel l  jobbgrupp. Utfal let 
har varit mycket posit ivt och vi har haft en banbeläggning på totalt 55 % under 
öppettiden 7:e maj – 19:e augusti.
Banhyran har legat på 25:-/timma för medlemmar och 40:-/timma för de som ej är 
medlemmar i klubben. Det har visat sig att de flesta tyckt att de priserna varit helt 
OK. Under sommaren genomfördes en mängd regelbundna tränarledda 
sommarträningar för våra medlemmar och intresset har varit stort. 



Projekt ny hall
Vi har sedan två år varit igång med en projektgrupp bestående av Anders Berg, 
David Alm och Ulf Norman som har arbetat vidare på vårt mål att bygga en egen 
hal l.  Frit id och Förening är påtagligt positiva t il l  att vi etablerar oss i 
Kvibergsområdet, då det länge har funnits en pol it isk vil ja att utveckla området som 
ett idrottsområde. Förutsättningarna som vi har diskuterat är att vi får en 
kommunal borgen på beloppet som vi behöver låna. Vi har med hjälp av vår arkitekt 
gjort en ritning på den nya hallen och kommit ganska långt i 
förprojekteringsarbetet. Just nu väntar vi på att frågan om kommunal borgen skall 
komma upp i Idrott & föreningsnämnden.  Vi fortsätter arbetet och målsättningen är 
att vi skal l  börja bygga under 2010 och att den nya hal len skal l stå klar under 
hösten 2010.   

Framtiden
Klubben arbetar för att skapa ett klimat av ständig utveckling genom kontinuerl igt 
återkommande kurser, bra träning, junior- och elitsatsning samt engagemang för 
sporten och våra medlemmar. Vi är mycket stolta över att vara en klubb där alla, 
oavsett ålder, kön, ambition, längd och IQ-kvot kan finna en plats. Vi känner också 
ett socialt  ansvar för den vanliga Göteborgaren, där vi känner en skyldighet att 
hjälpa ti l l  att bibehålla folkhälsan.
Om klubben kan nå målet, en egen hal l kommer andra framtidsfrågor så småningom 
att dyka upp. Hur hanterar vi det ekonomiska överskott vi så småningom kommer 
att generera? Skall  vi satsa på elit, juniorer el ler skall  vi helt enkelt sänka 
priserna? Vi genomförde en enkät 2006 och kommer säkerl igen att behöva 
genomföra en ti ll  efter att vi har byggt en ny hall.

Tack
Först och främst vil l  styrelsen tacka alla medlemmar. Utan er hade det inte funnits 
en klubb! Vi vi l l  hälsa alla nya medlemmar välkomna och hoppas att ni skall  tr ivas i 
klubben. Ett speciel lt tack vil l  vi r ikta ti ll  alla er som varit med och engagerat er på 
olika sätt i GBC:s verksamhet, vi hoppas och tror givetvis på ett bra samarbete 
även kommande år. Avslutningsvis vil l  styrelsen tacka eventuel lt avgående 
styrelsemedlemmar för det gångna året och hälsa nya välkomna! 

Göteborg 2009-11-21

________________________ _________________________
Josef Pernholm Ulf Norman
T f  Ordförande VD Ipanema Beach AB
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