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Sammanfattning

Vi kommer att ha fortsatt fokus på att stärka klubbens ekonomi för att kunna utveckla verksamheten och extra satsning
på våra elit- och ungdomsspelare. Kvalitet är också ett ledord i allt vi gör i klubbens regi och en kvalitetsansvarig är
utsedd för att ständigt förbättra oss. Detta krävs för att vi skall locka till oss de stora turneringarna och här behöver vi
samla alla våra krafter för att det skall lyckas.
Alla aktiviteter som förstärker klubbkänslan är också högt prioriterade. Det är viktigt att jag, som medlem, känner att jag
är en del av en större helhet; att jag är viktig för klubben och klubben är viktig för mig. Genom olika aktiviteter såsom
klubbturneringar, klubbmästerskap, trainers lounge, after beach, m.m. så hoppas vi uppnå en go’ GBC-känsla.
Vidare kommer vi intensiviera strategiarbetet inom respektive ansvarsområde för att skapa en mer långsiktig verksamhetsplan för att fortsätta vara Sveriges största, mest innovativa och framgångsrika klubb.

Ekonomi

Likviditeten och resultat är nu på en bra nivå och under
detta året kommer vi att nå upp till den säkerhetsmarginal i kassan vi behöver för att hantera oförutsedda
händelser.
För att ge GBCs medlemmar bättre kvalitet och resurser
att utvecklas behöver Ipanema Beach höja omsättning
och vinst för de delar som ligger utanför GBCs verksamhet. GBCs medlemmar kan då få del av resultatet i form
av förbättringar och olika satsningar i hall och klubb.
Målet är att utveckla Ipanemas verksamhet utan att
minska på medlemmars möjligheter att träna; tvärtom
skall dessa förbättras. Möjligheten att göra detta är stora
med utveckling av sommarverksamhet, arrangemang
och andra event där vi ännu inte marknadsfört den fulla
potentialen.

Marknadsföring och Kommunikation

Våra huvudsakliga kommunikationskanaler är
www.gbcbeach.com, Facebook och alla våra möten och
turneringar. GBCs hemsida får en ”extreme makeover”
och kommer att vara vår huvudsakliga kommunikationskanal. Här kommer vi att publicera alla klubbnyheter och
information. Den nya hemsidan ger även större möjligheter till dialog med och mellan medlemmarna. Allt för att
vi skall stärka klubben och vara den bästa beachvolleyklubben i Sverige!

Träning

Vi skall förbättra Mentorskapet genom att ha utvalda
aktiva tränare som är extra resurser under träningarna.
GBCs krav är att alla aktiva tränare har genomfört volleybollförbundets Steg 1 utbildning, i syfte att höja lägstanivån hos våra tränare. Vidare skall alla tränare erbjuds
egna tränarutbildning och förbundets stegutbildningar;
allt för fortsatt utveckling i sin tränarroll.
Tränarna har fått tillgång till en ”Trainers Lounge”,
vilket skall ge möjlighet för tränarna att umgås och hjälpa
varandra med tips och råd. GBCs mål är att våra tränare
skall vara de bästa i Sverige.

Träningsläger

Förutom olika former av träningsläger lokalt i klubbens
regi, så kommer vi att samarbeta med olika reseleverantörer som är specialiserade på träningsläger utomlands
just för beachvolley. Detta för få den bästa kvalitén i både
träningsupplägg och pris.

Juniorer

Vi behöver locka till oss fler juniorer för att utöka juniorverksamheten. Tjejer, men framförallt killar, behöver
rekryteras. Genom Kidsvolley, engagemang i skolorna
och juniorläger hoppas vi att antalet aktiva spelare ökar.
Kidsvolley och juniorer är strategiskt viktiga för att öka
intresset för sporten.

Elit

Målsättningen är att GBCs herr- och damlag skall befinna sig i den högsta Sverigeeliten och då krävs det satsning
på anställd tränare och ekonomisk stöttning. Genom att
Johan Rininsland är vår nya huvudtränare, ser vi en positiv utveckling för våra elitspelare.

Motionärer

GBC skall vara till för alla. Det är viktigt att det finns
möljigheter för alla, oavsett ålder eller bakgrund, att ta
del av det fantastiska roliga sporten beachvolley. Genom
olika arrangemang som skojturneringar, afterbeach m.m.
så hoppas vi locka fler till att börja spela beachvolley och
upptäcka spelglädjen samtidigt som man får en kanon
kondition!

