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2016/2017

Sammanfattning
GBC är en klubb med många människor som brinner för verksamheten. Medlemmar,
personal, spelare, styrelse, funktionärer, föräldrar rollerna är många. Tillsammans läggs
tusentals timmars arbete varje år under både glädje, slit, svett, tårar och en obeskrivlig
kämpaglöd! Allt med det gemensamma intresset för beachvolley och den livsglädje det ger att
träna, tävla och uppleva.
Arbetet med att locka de stora turneringarna till Beach Center och Göteborg fortgår. Fokus
fortsätter även på att behålla och bygga en långsiktigt hållbar ekonomi genom ökade
aktiviteter i hallen såsom företagsevenemang och turneringar som drar publik. Detta bidrar
till att höja träningskvalitén för alla GBC:are och satsningen på elit och juniorer.
Vi fortsätter göra insatser för att öka det ideella engagemanget hos fler medlemmar, att man
som medlem ska känna den goa’ klubbkänslan och vilja vara en aktiv del i klubben. Det är en
förutsättning för att vi ska kunna genomföra de stora turneringarna och därmed bidra till att
sätta sporten beachvolley och staden Göteborg på kartan.
Vi anordnar turneringar som skall passa alla från elit till motionsspelare, unga som äldre.
GBCs Klubbmästerskap är en av de viktiga turneringarna, likaså Swedish Beach Tour, Nevza
och för andra året CEV. Inte att förglömma; Halloween Cup, Trettondagsturneringen, Beach
Festivalen, Easter Cup och Rookie Cup.
Vi ska göra studiebesök hos andra klubbar inom andra sporter för att få inspiration och goda
idéer till vår verksamhet som hela tiden utvecklas i takt med att vår värld förändras.
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1. Ekonomi
GBC har nu drivit Beach Center på Kviberg i sex år och ekonomin är stabil. Detta gör att vi
med stolthet kan blicka både bakåt och framåt och vi hoppas kunna förverkliga alla
medlemmars fantastiska tankar och idéer som driver klubben framåt.
Syftet med en vinst är att skapa bättre möjligheter till utvecklande volleybollspel för alla
medlemmar. GBC har bra styrning av ekonomin och har redan under det gångna året kunnat
fortsätta investera årets vinst i verksamheten. En rejäl uppfräschning av restaurangen Beach
Cuisine med åtanke att framåt ge medlemmar en trivsam miljö samt locka fler boende och
arbetande i närområdet till lunch och middag. Vi har anställt fler personer inom GBC kansli
såsom ansvariga tränare vilket ska leda till vidareutveckling av vår träningsverksamhet.
Vi har en god förhoppning att göra ett ekonomiskt bra år 2017/2018, till glädje för alla GBC:s
medlemmar.

2. Marknadsföring och kommunikation
Det finns ett behov att göra en översyn av kommunikationskanaler mellan framförallt klubben
och dess medlemmar. Vilka kanaler ska användas för olika typer av information? Idag är det
inte helt tydligt var man kan hitta vad. Våra huvudkanaler som används idag är framförallt de
digitala kanalerna www.gbcbeach.com, Facebook och Instagram.
Vår grafiska profil finns och fungerar bra och kommer fortsätta användas kommande år.
Klubbväggen ovanför Bondi har under året som gått varit till stor nytta till exempel när
besökare kommer till hallen och visas runt. Informationen på väggen kommer fortsätta att
utvecklas under kommande år. Väggen är till för att öka förståelsen för klubbens organisation
och hur man som medlem kan engagera sig. Väggen syftar också till att inspirera spelare och
bidra till ökad klubbkänsla.

3. Elit
Med WT-grupper för både dam och herr har vi sett resultat och målet att få ut lag som kan
utmana internationellt har vi sett prov på flera gånger under året. Klubben fortsätter att
stötta denna satsning och strävan att få ett lag till Tokyo 2020 lever.
Arbete med ständig utveckling av juniorverksamheten och utmanare fortgår för fullt. Det är
en förutsättning för att klubbens långsiktiga elitsatsning ska leva och frodas.

4. Event och Tävling
Klubben satsar på att erbjuda medlemmar utbud av tävlingar på alla nivåer. Målet är att
försöka bibehålla eller utöka antal tävlingar GBC anordnar för att ge möjlighet till våra
medlemmar att utvecklas.
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Under året som gick skrev vi historia och anordnade för första gången på svensk mark en CEV
(Confédération Européenne de Volleyball), en av Europas mästerskap i beachvolley.
Utförandet gick bra och fick lovord från förbunden och vi arbetar för att genomföra ett
likadant event även kommande år.

5. Träningsläger
Vi har planer på flertalet träningsläger för våra juniorer verksamhetsåret 2017/2018, både
nya och stående från tidigare år. Vi vill bidra med större kunskap och klubbkänsla för våra
juniorer och även i gott samarbete med eliten skapa en större gemenskap och helhet.
Träningsläger för seniorer för både motionärer och elit vill vi fortsätta att erbjuda i Beach
Center samt samarbeta med andra reseleverantörer för att ge goda träningsmöjligheter i
varmare klimat för alla GBC medlemmar.

6. Juniorer
Juniorerna är framtiden för GBC!
Fortsatt fokus ligger på utveckling och struktur av ”GBC Juniorpaketet” som är hela vår
juniorverksamhet och vad vi kan erbjuda barn och ungdomar.
För att ytterligare fokusera och förenkla styrelse- och utförandearbetet med klubbens
juniorverksamhet har ett Juniorskott precis skapats under hösten 2017. Detta utskott har
fokus på just juniorarbetet och rapporterar till GBC Styrelse. Ett initiativ som vi ser fram emot
få se resultat ifrån i form av lärorika, roliga, utvecklande och givande arrangemang under
kommande år.

7. Träning
Vi fortsätter förbättra vår träningsverksamhet med huvudtränare som en bas för att utveckla
och coacha våra tränare. Vi ska fortsätta se över hur träningsstruktur och gruppindelningar
hanteras och kommuniceras för att effektivisera arbetet samtidigt som respekt för individen
med god och tydlig kommunikation är en central punkt.
Alla skall känna sig välkomna oavsett träningsnivå och ålder. Vi vill att alla skall upptäcka det
roliga med beachvolley, att sporten är skonsam för kropp och själ. Det finns alla möjligheter
att boka bana i vår anläggning Beach Center och även en tränare om man vill lära sig mer.

Vi tackar för verksamhetsåret 2016/2017 och ser med stor tillförsikt och spänning fram emot klubbens
utveckling i framtiden. Ordf: Anneli Friborg, Kassör: Elisa Niederhaus, Sekreterare: Oskar Redlund,
Junioransvarig: Caroline Olofsson, Elit: Wilhelm Fors, Tränaransvarig: Adrienne Marie,
Eventansvarig: tf Anneli Friborg, Suppleanter: Suljo Barlow, Michel Örtenfelt.
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