Verksamhetsberättelse för
Göteborg Beachvolley Club
verksamhetsåret 201 2-201 3

HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY
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Styrelsen i Göteborg Beachvolley Club får härmed
avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2012-09-01 - 2013-08-31.
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GÖTEBORG BEACHVOLLEY CLUBS
VERKSAMHET
Göteborg Beachvolley Clubs
huvudverksamhet är att utveckla
medlemmarnas färdigheter i beachvolleyboll,
att främja och driva sporten som sådan framåt
och att fungera som ett motionscentrum för
Göteborgarna.
I GBC är alla välkomna och det finns möjlighet
till träning för alla nivåer, från nybörjare till
elitspelare. Beachvolleyboll är en sport som
passar både gammal och ung och som är rolig
och givande oavsett nivå.
För sina medlemmar arrangerar klubben
välorganiserade träningar med kompetenta
och drivande tränare och genomför
utbildningar i syfte att öka kompetensen hos
både spelare och tränare. Klubben bedriver
också ett seriespel för de som vill ha en
tävlingsform som ger en utmaning och hjälper
till att utveckla ens spel under höst och vår.
Klubben anordnar även mycket uppskattade
träningsresor till varmare länder med några av
landets bästa tränare. Resorna ger en intensiv
träning i gott sällskap som stärker
klubbgemenskapen och ger en mycket bra
start på säsongen för tävlande.

Genom att försöka hjälpa elitspelarna bland
medlemmarna och satsa på
juniorverksamheten försöker klubben driva
sporten framåt. Klubbens elitspelare tillhör de
bästa i Sverige, både bland juniorer och
seniorer.
Förutom träningar arrangerar klubben också
tävlingar för spelare på alla nivåer från hela
Norden. De flesta tävlingarna hålls under
sommaren, men de årliga arrangemangen
kring Easter Cup och Halloween Cup är bland
de större turneringarna i Sverige.
Sedan 2011 driver klubben världens största
beachvolleyhall - Beach Center. Hallen drivs
genom klubbens helägda aktiebolag som
förutom att ge allmänheten tillgång till enkel
och rolig motion även anordnar arrangemang
för företag och andra typer av grupper.

Antal medlemmar 201 3 201 2 2011 201 0 2009

Totalt
Damer
Herrar

1818 1757 1604 1718 1378
1010 951 847 939 726
808 806 757 779 652
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ORDFÖRANDEN OM 201 2-201 3
av året var att jobba på att nå ut bättre till våra
medlemmar samt att få en ännu bättre
klubbkänsla. Ett stort steg på vägen var när en
av våra medlemmar hjälpte till att genomföra
en så kallad Openspace konferens i mitten av
september. De medlemmar som deltog var
fulla av idéer och tankar som kommer att leda
till en bra utveckling av klubben. Vill återigen
passa på att tacka samtliga medlemmar som
valde att deltaga och hoppas att detta
engagemang smittar av sig till resterande.
Det är med viss sorg i hjärtat jag nu kommer
att lämna över ordförandeposten i GBC efter
två år fulla av roligt arbete och engagerade
medlemmar men jag är övertygad om att
klubben kommer att fortsätta utvecklas i
samma goda anda. Vill tacka alla som har
hjälpt till under åren och jag hoppas att detta
stöd kommer att fortsätta.

Ännu ett år har gått och i GBC:s grymma
anläggning Beach Center har vi tränat, tävlat,
haft arrangemang - helt enkelt haft förbaskat
kul.
Fokuset har under året legat på att få en
kontrollerad ekonomi och att få de dagliga
rutinerna att fungera. Även om det har varit
fantastiskt med den nya hallen för oss
medlemmar så har det samtidigt inneburit ett
helt nytt arbetssätt för personalen och
ledamöterna i de båda styrelserna vilket jag
tycker att medlemmarna har förstått och
hanterat på ett bra sätt.
Tittar man tillbaka på året som varit så kan
man inte vara annat en stolt. Vi har världens
största beachvolleyhall, vi har mest
medlemmar i volleybollsverige, vi har
mängder av representanter i de olika smklasserna, vi har spelare som representerar oss
ute i världen, kort sagt vi är grymma.
Ett uttalat mål för styrelsen i GBC, styrelsen i
Ipanema Beach AB samt anställda i Ipanema
Beach AB var att bli bättre på att kommunicera
internt i verksamheten. Detta har vi arbetat
med hela året och även om det finns en del
kvar att arbeta med så har det utvecklats
under året.
Ett annat långsiktigt mål som styrelsen har satt
är att arrangera en internationell tävling, detta
mål uppnåddes när GBC står som värd för
Nevza Sweden Beach 4-6 okt, när detta skrivs
vet jag inte hur det har gått men jag hoppas på
flera framskjutna placeringar av våra GBC-lag.
Ett annat mål som styrelsen satte upp i början

//David Alm, Ordförande GBC
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VÄRLDENS STÖRSTA BEACHVOLLEYHALL
Fokus detta verksamhetsår har varit att sätta
de dagliga rutinerna och få vår underbara hall
och faciliteterna att fungera optimalt både ur
drift och ekonomisk synvinkel.
Ett par mindre investeringar har skett under
året, bland annat har ett omklädningsrum
kompletterats med flera duschar och
sprinklerhuvuden har bytts ut.
Drift av restaurang har med framförallt
kontroll på lunchserveringen skett under året
och trenden är positiv med ett ökat antal
luncher och bra betyg gällande maten.
Vi har även blivit gymägare då företaget som
drev gymmet gick i konkurs.
En mängd olika arrangemang har bedrivits i
Beach Center under året, en hel del har varit
klubbaktiviteter som bland annat After Beach
med quiz, lotturneringar och dylikt.

Året som kommer så kommer det att vara
fortsatt fokus på att få vår anläggning att
fungera ännu mer optimalt samtidigt som
ekonomin skall vara i fortsatt fokus.

Nina Grawender
Aktuell: Utgör tillsammans med Karin Lundqvist det svenska landslaget!
Ålder: 26
Spelat i GBC: sen 2003, undantaget 2010-11
Meriter: 9:a EM 2013, 5:a på europatouren 2013, 9:a på World Tour Open

Phuket 2013, SM-silver 2010, silver Tourfinalen 2010, SM-guld U21 2007.
Styrkor: Min envishet, min vinnarskalle och min passion till sporten.
Mål: Kort sikt: EM-medalj 2014. Stort mål: OS-medalj 2016. Som helhet att bli
bättre spelare i alla moment.
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ELIT
Året som gått har varit lyckat sett ur
elitperspektivet. Vi har bjudits på många fina
placeringar på SBT under sommaren och även
fina internationella placeringar av Nina
Grawender i par med Karin Lundqvist
(Katrineholms VK) där en 9:e plats på EM i
somras är deras bästa resultat.
På SBT vann Anna Åsberg och Sofia Ögren en
deltävling och tog två tredje platser
tillsammans. Anna tog även en andraplats
tillsammans med Tora Hansson (IK
Studenterna) på Tourfinalen. Frida Stahre tog
en andraplats på SM i par med Tora Hansson
(IK Studenterna).
På herrsidan har vi tyvärr inga större meriter
internationellt men på SBT fick vi se några
framstående placeringar vilket vi varit utan
några år nu. Martin Appelgren i par med
Thomas Haugaard (Malmö BC) to en vinst i
Helsingborg och en tredjeplats i Umeå. Martin
spelade med Martin Barrefalk (IK

Studenterna) på tourfinalen och knep där åt
sig en tredjeplats också. Värt att nämna är
också Alexander Herrmann och Charlie
Sundin som kämpade till sig en 5:e plats på
SM i Malmö.
Det är roligt att se att satsningen på en
elittränare redan ger resultat och även om det
blir ett mellanår för Per Köhler nu så hoppas
vi att hans planering och den tid han har i
sanden med våra elitspelare ska fortsätta ge
oss framgångar både nationellt och
internationellt.

Martin Appelgren
Aktuell: Vann i år sin första deltävling på Swedish Beach Tour tillsammans

med Thomas Haugaard.
Ålder: 23
Spelat i GBC: sen 2010
Meriter: 1:a SBT Helsingborg 2013, 3:a Tourfinalen Halmstad 2013, 3:a SBT
Umeå 2013.
Styrkor: Fysisk spelare som är ganska allround på planen.
Mål: Att bli bättre för varje säsong jag spelar. Vore kul att skaffa sig större
internationell erfarenhet. 6

JUNIOR
Under verksamhetsåret 2012/2013 hade vi
totalt 218 anmälningar till juniorträning,
jämfört med 188 anmälningar föregående
verksamhetsår. Anmälningarna fördelades
enligt följande (föregående verksamhetsår
inom parentes):
HT12: 98 (80)
VT13: 120 (108)
Utvecklingen går framåt sedan flytten till
Kviberg, men än når vi inte riktigt upp till
samma nivå som toppen i Högsbo. Våra yngre
deltagare blir dock fler, framförallt på
tjejsidan. Under verksamhetsåret närmare
dubblerade vi antalet utövare i Kidsvolleyålder (7-9 år). Vi gick från en till två
Kidsvolleygrupper mellan höst och vår och
utvecklingen fortsätter.
Fördelningen mellan killar och tjejer är något
skev, men varje år arbetar vi med ett antal
rekryteringsprojekt som utvecklas för varje år.
Följande tre rekryteringsprojekt har
genomförts under verksamhetsåret.
Skolverksamhet
Detta är ett samarbete med kommunen där vi
bjuder in skolor till att kostnadsfritt testa på
beachvolley med tränare, en timme i veckan
under fem veckor. Under den här perioden får
eleverna också information om Göteborg
Beachvolley Club och vilka möjligheter som
finns för dem att börja med vår idrott. Under
verksamhetsåret 2012/2013 har vi totalt haft
13 skolklasser hos oss genom detta projekt.

Lovverksamhet

Under skolloven erbjuder vi lovverksamhet
som innebär prova-på i Beach Center. Tre
timmar om dagen har vi en drop-in-träning då
barn och ungdomar, 7-15 år, kan komma och
testa på beachvolley. För denna verksamhet
tar vi en symbolisk summa om 20 kr per dag.
Under verksamhetsåret 2012/2013 har vi haft
följande antal besökare:
Höstlov 2012: 35 deltagare, 15 killar/20 tjejer
Sportlov 2013: 46 deltagare, 26 killar/20 tjejer
Påsklov 2013: 30 deltagare, 22 killar/8 tjejer
Sommarlov 2013: 20 deltagare, 15 killar/5
tjejer
Eftermiddagsverksamhet
Denna verksamhet är också en prova-påverksamhet, men denna ligger efter skoltid.
Under tio veckor får barn i årskurs 5 och 6,
som tillhör Östra Göteborg möjlighet att testa
på beachvolley i en egen träningsgrupp, utan
kostnad. Verksamhetsåret 2012/2013 såg ut så
här:
HT-12: 26 deltagare, 12 killar /14 tjejer
VT-13: 8 deltagare, 6 killar/2 tjejer
Juniorer

Totalt
Tjejer
Killar
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201 3 201 2 2011 201 0 2009

417 397 394
311 275 254
106 122 140

457 388
294 240
163 148

JUNIORLÄGER OCH UNGDOMS-SM
I år testades ett nytt upplägg för juniorlägret
för att förbättra kvaliteten och upplevelsen för
juniorerna. Det nya konceptet var att köra en
träningsvecka för juniorer på hemmaplan i
Beach Center, som blev väldigt uppskattat.
Träningsveckan bestod av fyra dagars intensiv
träning med två pass om dagen á två timmar
och däremellan lunch och scouting. Under
träningsveckan deltog totalt 25 personer,
varav 21 tjejer och 4 killar. Träningsveckan
leddes av fyra tränare; Magnus Egger,
Christofer Lewin, Martin Appelgren och Carl
Näslund.
Ungdoms-SM
Ungdoms-SM och SM överhuvudtaget var en
lyckad historia för GBC i år med många
medaljer.

GULD
Christofer Lewin (U-21)
Moa Herrmann (U-21)
SILVER
Vilma Andersson/Linnea Bengtsson/Tova
Lysö (U-15 – 3 spelare)
BRONS
Lucas Norman-Jonsson (U-19)
Amanda Andreasson/Malin Bergholm (U-21)

Moa Herrmann
Aktuell: Tog i år SM-guld i U21 och representerade Sverige i U20-EM i

Litauen.
Ålder: 1 9 Spelat i GBC sen: 2010
Meriter: SM-guld U21 2013, representerat Sverige i U20-EM, kvartsfinaler
och en semi i challenger.
Styrkor: Min vinnarskalle.
Mål: Försvara SM-guldet, representera Sverige igen och att göra bra ifrån

mig både på stora SM och på många challengertävlingar under sommaren!
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KIDSVOLLEY
Turneringen i Habo blev rekordstor med hela
41 spelande lag från 8 föreningar. Av dessa
stod GBC för 3 av lagen som alla fick känna på
både golv och match. Ledarna hade förberett
barnen väl inför turneringen. Sista träningen
innan helgen bytte de underlag från sand till
golv, då träningen flyttades från Beach Center
till Pjäshallen, för bästa förberedelse.
Söndagmorgonen startade sedan tidigt på
Beach Center där alla samlades för avfärd mot
Habo; barn, ledare, föräldrar och syskon,
sammanlagt 36 personer.
Det blev en riktigt lyckad dag, med många
roliga matcher och goda insatser. Alla lag
spelade 5 matcher var och alla fick medalj.
Foto: Thomas Rapp

Våra yngre deltagare blir allt fler, framförallt
på tjejsidan. Vi har under verksamhetsåret
närmare dubblerat antalet utövare i
Kidsvolley-ålder (7-9 år). Vi gick från en till
två Kidsvolleygrupper mellan höst och vår
och utvecklingen fortsätter.
En av de vi absolut har att tacka för detta är
vår egen kidsvolley-expert Bo-Göran ”Bosse”
Thorén, som under ett par år varit en starkt
drivande kraft för våra yngsta utövare. Bosse
är även pappa till en av våra Kidsvolleyutövare som lämpligt nog heter Bolla Falkenby
Thorén, som klippt och skuren för att utöva
beachvolley.
Kidsvolleyfestival i Habo
Söndagen 14 april spelade GBC:s minsta sin
första Kidsvolleyturnering. Tre lag med totalt
tolv spelare åkte iväg till Habo för att känna
matchstämning tillsammans med ledarna BoGöran Thorén och Joel Einarsson samt flertalet
föräldrar och syskon.

Bo-Göran Thorén
Aktuell: Drivande i GBC:s kidsvolleygrupper. Nyligen invald i Västsvenska

Volleybollförbundets styrelse.
Ålder: 48 år Spelat i GBC: sen början av 90-talet.
Hur började du med kidsvolley? Jag kände att de yngsta spelarna behövde en
spelform efter deras nivå och ålder. Tidigare höll de på en termin och slutade
sen. Jag har tränat klubbens yngsta spelare sen VT-11. Kidsvolley sen GBC
hade den första kidsvolleyutbildningen för Beach (2012 eller 2013). Roligaste
med att träna de yngsta spelarna är att se deras utveckling och framsteg.
Roligaste GBC-minnet? Resan till kidsvolley-festivalen i Habo. Roligaste
kidsvolleyminnet har jag inte9 haft ännu. Blir nog när GBC arrangerar sin första
kidsvolleyturnering 1 december i samband med minicupen.

TRÄNING OCH UTBILDNING
allra yngsta medlemmar och öppnar upp för
en bredare verksamhet. Johan Rininsland har
också på önskemål av klubben hållt i en egen
tränarutbildning med fokus på övningar och
pedagogik för större grupper. Vi hoppas att
utbildningen kommer att genomföras igen och
att fler deltar för att förbättra träningarna
ytterligare!

Ökad information från klubben ledde till
rekordmånga anmälda till sommarträningar,
vilket vi självklart är oerhört glada för. Inför
höstterminen ändrade vi träningsstrukturen
för att kunna göra träningsgrupperna jämnare,
genom att minska antalet olika typer av
grupper. Sommarens träningstrend fortsatte
och antalet anmälningar till träningsgrupper
ökade markant HT-13 jämfört med tidigare år.
För att förbättra kommunikationen mellan
tränare, anställda och träningsgrupper har vi
infört en förtroendevald i alla seniorgrupper.
Denne ska vara tränarens förstahandskontakt
om något händer och vi hoppas att detta ska
stärka tränarens roll som klubbens ansikte utåt
för medlemmarna i GBC.
Nytt för i år är att tränare ska kunna hjälpa
varandra genom så kallat mentorskap. Erfarna
tränare som känner att de vill dela med sig av
sin kunskap kan vara mentorer för andra
tränare. Vi har många duktiga tränare i
klubben men också flera nya varje termin,
därför hoppas vi att mentorskapet ska komma
igång på riktigt till vintern.
Från och med sommaren driver GBC gymmet
Beach Fitness genom Ipanema Beach AB. Där
bedrivs förutom vanlig styrketräning också
zumba- och kettlebellskurser. Tack vare att det
drivs i egen regi kan klubben erbjuda
deltagare i träningsgrupper rabatterade priser
och det öppnar också för fler möjligheter i
framtiden inom beachvolleyboll och träning.
Under året har flera utbildningar genomförts.
En av dessa är kidsvolley, vilket gynnar våra

Tränare

vt-1 3 ht-1 2 vt-1 2 ht-11 vt-11 ht-1 0

för fast grupp* 53 50
varav outb.
3
7
steg 1 27 25
steg 2 16 10
steg 3
7 8
Deltagare i utbildningar
steg 1 14
9
steg 2
7 6
steg 3
0
0

52
8
30
17
9

56
6
22
19
9

57
15
27
11
4

43
10
18
11
3

11
12
12

13
0
0

16
14
0

13
0
0

* totalt antal tränare är ca 70.

Träningar vt-1 3 ht-1 2 vt-1 2 ht-11 vt-11 ht-1 0

Pass/vecka * 99 100
Damserier
14 15
Herrserier
18 19
10

111
17
19

96
13
20

94
12
11

88
17
15

* inkl seriespel. Under somrarna -11, -12, -13 genomfördes 17, 24, respektive
40 pass per vecka.

TÄVLING OCH ARRANGEMANG

När vi blickar tillbaka på verksamhetsåret ser
vi ett år med fler turneringar än någonsin
tidigare i klubbens regi. Störst är alltjämt
Halloween Cup, Trettondagsturneringen och
Easter Cup som fortsätter att växa.
Under sommaren har vi varvat open grön och
svart samt challengers varje veckoslut. För
våra yngre medlemmar har vi erbjudit flera
turneringar med jämna mellanrum. Det har
bl.a. varit Minicupen, Easter Cup och en
ungdomsturnering mitt under sommaren. Vi
höll också en veteranturnering i början av
sommaren. Det visades senare att detta senare
gav stor utdelning under Veteran-SM då flera
av våra medlemmar presterade bra.
Som ett led i att kunna erbjuda våra
medlemmar även aktiviteter på onsdagar
började vi i sommar med onsdagsgrill. Alla
medlemmar var välkomna att spela 2 h och få
en nygrillad hamburgare för endast 50 kr.
Onsdagsgrillen var totalt en stor succé med
Genomförda tävlingar

Elit dam
Challenger dam
Open svart dam
Open grön dam
Mixed senior
U17/U19/U21 flickor
Veteran +45 dam

sina pikar i börja och slutet av sommaren. Som
mest var det 63 medlemmar som deltog.
Den sista fredagen varje månad under höst
och vår fortsätter After Beachen locka
medlemmar till Beach Center. Ung som
gammal träffas och spelar en lotturnering
tillsammans. Därefter socialiserar man i baren
några timmar samtidigt som man får tillfälle
att visa sina goda Quiz-kunskaper. Under det
gångna verksamhetsåret slog vi t.o.m. rekord i
antalet deltagare med 89 glada medlemmar i
slutet av oktober 2012.
Då vårt årliga GBC-träningsläger tyvärr inte
locka tillräckligt många deltagare tog lägret ett
uppehåll. Dock kunde vi erbjuda våra
elitspelare ett eget träningsläger på Mallorca
tillsammans med elittränare Per Köhler samt
våra juniorer ett sommarläger i Beach Center
med fler duktiga tränare istället.

1 2/1 3 11 /1 2 1 0/11 09/1 0

0
8
18
3
3
4
1

1
8
14
0
3
5
0

1
6
9
0
3
10
0
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1
6
15
0
3
14
0

herr
herr
herr
herr
U15
pojkar
herr

1 2/1 3 11 /1 2 1 0/11 09/1 0

0
8
16
2
2
2
1

1
8
14
0
0
2
0

1
6
10
0
1
4
0

1
6
16
0
0
7
0

Foto: Daniel Zorman

Verena Niederhaus,
vice ordförande /
kvalitetsansv.

Per Ljunggren,
kassör

Ragnar Cederlund,
sekreterare /
informationsansv.

Fredrik Stahre,
elitansvarig

Siva Altesjö,
junioransvarig t.o.m
aug -13

Jan Magnusson,
junioransvarig
fr.o.m sep -13, före
dess suppleant

Synnöve Lysö,
suppleant

Josef Pernholm,
arrangemangsansv.

Jennifer Ringius,
tränar- och
utbildningsansv.

Foto: Mats Lysö

David Alm,
ordförande

IPANEMA BEACH AB

STYRELSEN

Sedan 2007 driver GBC driften av hallen
genom det helägda bolaget Ipanema Beach
AB. Bolaget har hand om all uthyrning och
arrangerar även företagsarrangemang och
andra aktiviteter såsom svensexor och
möhippor.
Under året har fokus legat på att säkerställa
ekonomin i verksamheten.
Styrelse
Anders Berg, ordförande
Jan Magnusson, ledamot
David Alm, ledamot
Revisor
Henrik Olsson, BDO
VD
Ulf Norman
Heltidsanställda
Deltidsanställda
Andreas Hällerö
Amelie Lejdfeldt
Elin Nordgren
Caroline Johansson
Gustav Svensson
Christofer Lewin
Jeffrey van Kraayernburg Emelie Ådén
Kristofer Winberg
Hampus Pettersson
Linda Grönberg
Henrik Ericson
Oscar Holm
Jacqueline Östlund
Sandra Jakobsson
Martina Jurell
Tintin Nosrati
Per Köhler
Sandra Olausson
Zurarath Wafir

Året har präglats av att säkerställa
finansieringen av verksamheten, detta det
första verksamhetsår då vi enbart har drivit
Beach Center i Kviberg. Mycket arbete har
lagts ned på att få en bra kontroll över
rapporteringen för att styrelsen ska kunna
reagera i tid på avvikelser och kunna vidta
åtgärder. Likaså har mycket energi lagts på att
hantera gymsituationen.
Under året har styrelsen fått hjälp av Thomas
Herrmann att förbereda en medlemskonferens
för att bättre ta tillvara medlemmarnas
engagemang och idéer, som därefter kunde
genomföras under hösten.
Styrelsen har genomfört tolv ordinarie möten
samt en arbetsdag under verksamhetsåret,
samt ett flertal arbetsmöten.
Valberedning 201 2-201 3

Diana Ristic, ordförande
Jonas Olofsson, ledamot
Kristofer Winberg, ledamot
Revisor
Henrik Olsson, BDO
Kommunikation
GBC:s främsta kommunikationskanaler består
av hemsidan (gbcbeach.com), Facebook samt
Sandpappret (sandpappret.gbcbeach.com,
redaktör: Johan Fagerström).
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