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Sammanfattning
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 kan
bidra till att höja träningskvalitén för alla GBCare och satsningen på elit och juniorer.
Hur man lär ut beachvolley på ett bra sätt för olika nivåer och åldrar jobbar vi med att
definiera och ta fram tillgängligt material kring. För att enklare kunna sprida kunskap till våra
tränare och även dela med oss till alla andra klubbar i Sverige.
Vi gör 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 och gamla.
GBCs Klubbmästerskap är en av de viktiga turneringarna, likaså Swedish Beach Tour, Nevza
och förhoppningsvis CEV. Inte att förglömma; Halloween Cup, Trettondagsturneringen, Beach
Festivalen, Easter Cup och Rookie Cup.

1. Ekonomi
GBC har nu drivit Beach Center på Kviberg i fem år och redan för två år sedan kunde vi sätta
ner en milstolpe i klubbens historia, vi klarar detta precis så bra som vi trodde. Vi kan med
stolthet 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 i form av Trainers Lounge m.m. GBC har även
kunnat investerat i en uteservering och ute bar som i sin tur gav hög omsättning.
Vi har nått två viktiga milstolpar under räkenskapsåret 2015/2016 och det är att vi nått vårt
likviditetsmål och detta år gått plus på SBT. Det gör att vi med glädje blickar framåt till nästa
års evenemang och där vill vi rikta in oss på funktionärer framöver. Här ser vi också hur
säljaren som anställdes 2014/2015 fortlöpande har en viktig del i årets goda ekonomiska
utfall.
Vi har en god förhoppning att göra ett ekonomiskt bra år 2016/17, till glädje för alla GBC:s
medlemmar.
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2. Marknadsföring och kommunikation
Med det tidigare gedigna arbetet kring grafisk profil och hemsida som grund har vi haft lätt
att kunna fokusera på innehåll. Vi har använt våra digitala kanaler, www.gbcbeach.com och
Facebook framförallt. Ett konto på Instagram har också upprättats i syfte att nyttja ytterligare
en kanal till våra medlemmar samt för att stärka klubbkänsla och gemenskap.
Klubbväggen ovanför Bondi som är under framtagning i skrivande stund 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-gruppen på herrsidan har vi på bara ett års träning fått se stora resultat. Sverigetouren har dominerats av GBC och vi närmar oss också en nivå där vi kan utmana
internationellt. Vi har kommit en bit på vägen men har ännu en bit att vandra i strävan efte r
att få ett lag till Tokyo 2020.
Nu har det även startat en WT-grupp på damsidan. Ett gäng hungriga tjejer som är sugna på
att utmana på Sverigetouren men även på sikt internationellt. Mycket spännande att se fram
emot!

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.
Klubben kommer fortsätta satsa på större turneringar med flera tävlingsklasser samt event
som SBT och NEVZA. Nytt och spännande i framtiden för 2016/2017 är vår satsning på de
europeiska tävlingar som vi kommer välkomna till vår hall CEV (Confédération Européenne de
Volleyball) och en av Europas mästerskap i beachvolley under våren.

5. Träningsläger
Vi har planer på flertalet träningsläger för våra juniorer verksamhetsåret 2016/2017, 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.
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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. Paketet behöver stå sig i
jämförelse med andra sporter, bli ännu mer attraktivt och väl genomarbetat och skall
inkludera följande:
1. Strukturerad träning för alla juniorer, oavsett nivå.
2. Strukturerat program för utmanarjuniorer, kontrollerad stegring av träning och fys tills
de förhoppningsvis når seniorelit
3. Kompetenta och drivna juniortränare. Här behöver vi söka mer material och planera
mer utbildning för att rusta våra tränare på rätt sätt.
4. Regelbundna tillfällen till tävling, interna juniorturneringar samt rankinggrundande
större turneringar
5. Frekventa läger där klubbkänslan växer och integrerar äldre-yngre
6. Fortsätta arbeta för sportens utveckling och möjligheter för juniorer t.ex tänkbart
beachvolleygymnasium i samarbete med Aspero

7. Träning
Vi fortsätter förbättra vår träningsverksamhet med en huvudtränare som skall utveckla och
coacha våra tränare. Vi skall även fortsätta arbetet med projektet Röda Tråden som en del av
vår utbildningssatsning i hur man lär ut beachvolley.
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 och även en tränare om man vill lära sig mer.

Vi tackar för verksamhetsåret 2015/2016 och ser med stor tillförsikt och spänning fram emot klubbens
utveckling i framtiden. Ordf: Anneli Friborg, Kassör: Elisa Niederhaus, Sekreterare: Ajla Koc, Junioransvarig:
Caroline Olofsson, Elit: Adam Nilsson i samråd med Alexander Herrmann, Junior Utmanare: Ina Hüttenberger,
Tränaransvarig: Jasmina Badnjevic, Eventansvarig: Alma Osmanovic, Suppleant: Suljo Barlow.
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