- Upprättad november 2019 -

Göteborg Beachvolley Club
Verksamhetsplan 2019/2020

1(2)

Göteborg Beachvolleyboll Club Verksamhetsplan 2019/2020
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, utvecklas och uppleva.
Vidareutveckling av träningsverksamheten för medlemmar på alla spelarnivåer står i huvudfokus.
Tillsammans med utförande av nationella och internationella event för att sätta beachvolley och Göteborg
på kartan. För att ge hemmapublik och GBC-spelare tillfälle att uppleva och spela på hemmaplan.

Träning

Vi fortsätter förbättra vår träningsverksamhet med en kärna av anställda tränare som en bas för att
utveckla och coacha alla våra tränare. Det sportsliga ledarskapet får ökat fokus i verksamheten. Alla skall
känna sig välkomna i vår träningsverksamhet, oavsett träningsnivå och ålder.

Juniorer

Juniorerna är framtiden för GBC! Vi utökar pågående samarbete med den grundskola som nu byggs ut
ytterligare på Kviberg och är en av Göteborgs största. Vi ska jobba för att fler pojkar ska hitta till
beachvolleyn. Samarbetet med inomhusvolleyboll ska fortsätta. Juniorutskottet med representanter från
föräldrar och äldre juniorer fungerar mycket bra och kommer fortsätta sitt arbete. Vi ska vårda och
uppmuntra de föräldrar som är aktiva och villiga att engagera sig.

Elit

Den professionella satsningen med WT-grupper för dam och herr fortsätter att utvecklas och större
integration sker med övriga elitgrupper. Klubbens anpassning av strukturer och upplägg fortsätter för att
spelare som nått den internationella nivån med mycket resor ändå ska kunna ha sin bas hos GBC i
Göteborg och vara en del av klubbens verksamhet.

Event och Tävling

Klubben satsar på att erbjuda medlemmar ett utbud av tävlingar på alla spelarnivåer. På ett år arrangerar
klubben en turnering nästan varje helg. Målet är att bibehålla eller utöka antalet tävlingar GBC anordnar
för att ge möjlighet till våra medlemmar att utvecklas.
När det gäller de stora eventen i form av nationella och
internationella turneringar fortsätter planeringen och
delmålen mot visionen att anordna en stor World Tour i
samband med Göteborg 400 år 2021 och även påföljande
år. År 2020 blir ett konsolideringsår för planering och
kraftsamling då vi 2019 bevisade med bravur att vi kan.

Ekonomi

För att höja upplevelsen för medlemmar och besökare görs investeringar i fastigheten kontinuerligt. En
underhållsplan finns och efterföljs. Flera stora företagsevent genomförs. Vi har en god förhoppning att
göra ett ekonomiskt bra år 2019/2020, till glädje för alla GBC:s medlemmar.

Marknadsföring och kommunikation

Fortsatt strategisk marknadsföring görs för att sätta Beach Center på kartan. Med ett starkt GBC Kansli
och ett mellanår när det gäller stora event så kommer det finnas tid och kraft att se över kommunikationskanaler mellan klubben och dess medlemmar och hur det kan vidareutvecklas för att underhålla och stärka
en god klubbkänsla.
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