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1. Ordförande Anneli har ordet  
 

 

Verksamhetsåret 2019/2020 har varit en berg-

o-dalbana utan dess like i klubbens historia på 

grund av rådande pandemi i vår värld. Halva 

verksamhetsåret hann avlöpa enligt plan innan 

pandemin bröt ut. Under våren började 

verksamheten att påverkas och vi var tvungna 

att göra åtgärder för att minska risken för 

smittspridning och för att kompensera för 

ekonomiska förluster. Vill rikta ett stort tack till 

alla medlemmar, tränare, styrelsemedlemmar 

och personal för enorm anpassningsförmåga 

och tålamod när besked ges med kort varsel. 

Vi hade tack och lov ett mellanår planerat vad 

gäller större event, för att ladda till Göteborgs 

400-årsjubileum 2021, vilket nu är framflyttat 

till 2023. 

Utomhussäsongen i somras var förhållandevis 

bra jämfört med andra år. Kanske att inte lika 

många kunnat resa ens inom landet och då har 

Beach Center varit ett ställe att kunna träna på 

nära hemma och även gett möjlighet till viss 

social interaktion. Det är ett faktum att många 

påverkas negativt av ändrade rutiner, mindre 

social kontakt och mindre vardagsmotion. 

Förutom det rent ekonomiska så är detta en 

stor anledning till att vi under året gjort allt vi 

kan för att hålla igång förutsättningar för att 

medlemmar ska kunna utöva beachvolley i vår 

verksamhet. 

Läs på följande sidor rapporter från ansvariga i 

styrelsen om junior, elit, träning osv. Det är 

fantastiskt att läsa vad som ändå åstadkommits 

detta år! Som sagt, första halvåret förlöpte 

enligt plan och det gjordes flera sportsliga 

bravader som härmed skrivs in i historien. 

 

 

 

Summerat är detta ett år där allas flexibilitet 

har prövats i grunden. Det är i sådana här lägen 

det blir uppenbart att det man lätt tar för givet 

i goda tider inte är självklart.  
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Att kunna träna, att få mäta sig mot andra på 

en tävling, att ge en kram eller bara hänga 

tillsammans med kompisar en stund. 

Vi lägger detta verksamhetsår till handlingarna 

och är fullt medvetna om att nästa kommer bli 

ett tufft år. Jag har ändå goda förhoppningar 

om klubbens långsiktiga framtid och att vi ska 

kunna fortsätta driva vårt till 100% 

medlemsägda Beach Center på Kviberg. 

 

 

 

 

 

Anneli Friborg, hoppfull Ordförande

 

2. Kassören rapporterar    
 

 

 

Göteborg Beachvolley Club äger aktiebolaget 

Ipanema Beach AB till 100%. Ipanema Beach AB 

driver i sin tur Beach Center. Ulf Norman är VD 

för Ipanema Beach AB och är ansvarig för 

ekonomi och personal. Styrelsen för GBC i 

samråd med bolagsstyrelsen har ansvar för att 

ta övergripande beslut kring hur ekonomin 

skall styras samt vad eventuellt överskott skall 

användas till. GBC har nu drivit Beach Center på 

Kviberg i 9 år med en allt stigande omsättning 

fram tills våren 2020. Ekonomin har långsamt 

stabiliserats under dessa 9 år och har de 

senaste åren varit både god och stabil, med  

 

årliga överskott som huvudsakligen har 

investerats tillbaka in i verksamheten på olika 

sätt.  

Utöver investeringar i verksamheten har delar 

av klubbens ekonomiska överskott från tidigare 

år lagts undan för både underhåll, säkerheter 

och oväntade händelser. Att klubben historiskt 

hållit i delar av överskotten och spelat sina kort 

relativt säkert har ifrågasatts av flera 

medlemmar. Detta har varit en svår balans 

genom åren där vissa röster exempelvis hellre 

hade velat se en mer offensiv satsning på olika 

delar av verksamheten. Just detta året, 2020, 
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har visat oss varför en balanserad ekonomi 

med goda marginaler är så viktig, inte bara för 

våran verksamhet utan för de flesta bolag och 

även privatpersoner. 

Under flera tidigare år vidtogs en rad åtgärder 

för att öka robustheten i klubbens ekonomi. 

Exempelvis ökades räntemarginalen i budget 

och pengar till underhåll, både planerat och 

oplanerat sådant, sågs över. Utöver detta har 

en kassa byggts upp långsamt. Alla dessa 

åtgärder har nu visat sig vara till stor nytta och 

det är tyvärr dags att använda delar av det vi 

byggt upp. Även om detta såklart är tråkigt har 

ju dessa åtgärder vidtagits av skäl som är svåra 

att prediktera, exempelvis olyckliga 

världshändelser som en pandemi eller en 

ekonomisk kris. 

Årets budget har självfallet inte fallit ut väl   

jämfört med de prognoser som sattes upp. Året 

som har varit kanske har varit det tuffaste 

någonsin i klubbens historia, och ännu är denna 

storm långt ifrån över. Trots det tuffa året med 

all turbulens som det inneburit står klubben väl 

rustad, med goda möjligheter att komma ur 

detta. Klubben kommer inte komma ur denna 

storm utan betydande sår som kommer ta tid 

att läka, men vi kommer att ta oss igenom. På 

andra sidan väntar möjligheter till nya sätt att 

driva både vår klubb, hall och verksamhet. Om 

klubben hade haft en mindre ansvarig 

ekonomisk skötsel genom de tidigare goda 

åren hade den tråkiga situation vi nu befinner 

oss i sett mycket dystrare ut      . 

 

 

Oskar Redlund, Kassör 

    

3. Elit 
 
 

 

 
Vår elitsatsning inom GBC syftar till att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för våra spelare 

att utvecklas. Målet är att vi dominerar i 

Sverige och har spelare som spelar på Main 

Draw på Världstouren. Drömscenariot har varit 

att GBC-spelare är med i OS 2020/24. Något OS 

blev det ju inte i år så vi blickar framåt och 

kämpar vidare! 
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Våra toppspelare tillhör den så kallade WT-

gruppen (World Tour), utöver det har vi Elit- 

och Utmanargrupper. Tillsammans utgör dessa 

grupper klubbens elitspår. 

Hösten började med en succéartad Nevza 

(sista deltävlingen i nordeuropeiska 

mästerskapen) på hemmaplan. 

Simonsson/Grawender tog hem guldet liksom 

Appelgren/Herrmann, dessutom tog 

Vincent/Hallabro 4:e platsen. 

Den 15 mars 2020 klev Annerstedt/Johansson 

från GBC upp på prispallen i World Tour 

tävlingen i Langkawi Malaysia som det första 

svenska herrlag någonsin som kämpat till sig en 

medalj så ädel som silver. Det är stort! 

Även om säsongen sedan delvis blev spolierad 

av pandemin så skördade våra elitspelare 

framgångar på hemmaplan och andra bra 

placeringar internationellt. Formen såg bra ut 

för många under tidiga våren när allt 

förändrades och många fick ta sig hem till 

Sverige under mer eller mindre dramatiska 

former. Våra elitspelare har trots allt varit 

förhållandevis lyckligt lottade då vi har en 

fantastisk träningsanläggning som vi lyckats 

hålla öppen. Längre ner redovisas några fler av 

de fina prestationerna från våra spelare under 

säsongen 2019/2020. 

Under våren har styrelsen genomfört 

intervjuer med World Tour (WT)-spelare vilket 

upplevdes positivt av såväl spelare som oss 

som genomförde dem. Vi ser att det är ett bra 

komplement till gruppmöten och enkäter. Ett 

antal åtgärder har implementerats från dessa 

samtal samt den återkoppling vi fått i vår 

spelarenkät. Det finns alltid mer att göra och vi 

har en bra dialog kring fortsatta förbättringar 

för att nå våra mål på kort och längre sikt. 

En aspekt vi vill framhålla är det viktiga 

samarbetet med vår fystränare Elvir Rakovic 

som upplevs mycket positivt av WT-spelarna. 

Några nyheter under året är att vi har skapat 

ett ettårigt kontrakt för spelare i vår Elitgrupp 

på motsvarande sätt som vi tidigare infört 

kontrakt för spelare i WT-grupp. En annan 

förändring är att vi har justerat hur vi 

“premierar” spelare som tillbringar tid 

utomlands för träning och spel. Stödet 

innehåller dels bidrag för kostnader samt 

genom att de får lättnad i sitt tränaråtagande. 

Det sistnämnda har breddats något för att 

premiera fler att ge sig ut. 

 

3.1 SM-Medaljörer 
Senior-SM  

Brons - Sigrid Simonsson (med Tora Hansson) 

Brons - Tobias Helbig (med Jakob Molin) 

Mixed  

Silver - Sara Malmström (med Erik Sundberg) 

Brons - Finn Alden-Joyce / Malin Bergholm  

U-19  

Brons - Hugo Dahlgren/Daniel Johansson  

U-18  

Silver - Selma Robinson (med Elin Larsson)  

Veteran 35+  

Silver - Kristina Blom (med Lena Bäckström) 

Brons - Susanne Malby (med Petronella Norman) 

Brons - Jonas Liberg (med Simon Hollstedt)  

Veteran 40+  

Brons - Joakim Hansson (med Klas Arnerdal) 

Brons - Anna-Karin Hermansson / Cecilia 
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Boreström 

Brons - Yvonne Stenberg (med Nina Uggowitzer) 

Veteran 45+  

Brons - Stefan Berglund / Joakim Hansson 

Brons - Yvonne Stenberg (med Nina Uggowitzer) 

Brons  - Anna-Karin Hermansson / Cecilia 

Boreström  

Veterans 50+  

Guld - Yvonne Stenberg (med Kristina Anderback) 

Veteran 55+  

Guld - Christer Bengtsson / Jan Christer 

Nylander 

Silver - Jan Magnusson / Ulf Norman

 

3.2 Fler toppresultat av klubbens spelare 2019/2020 
 

 

Annerstedt/Johansson 

2a Langkawi 1-star, 1a Selma Spa Masters, 2a 

Gbg Masters, 3a Visborg Masters! 

Sigrid Simonsson 

1a Nevza 2019 Gbg (m Nina Grawander), 1a 

Gbg Masters (m Tadva Token), 3a Selma Spa 

Masters (m Karin Backström), 3a SM (m Tora 

Hansson), 9a Tel Aviv 1-star (m Nina 

Grawender) 

Appelgren/Herrmann 

1a Nevza Göteborg, 5a Montpellier World 

Tour 1-star, 1a i Ljungby Masters, 2a Selma 

Spa Masters, 2a Visborg Masters. 

Malmström/Rydenberg  

2a i Visby Masters, 3a Selma Spa Masters, 3a i 

Ljungby Masters! 

Simon Bohman 

3a Ljungby (m Stefan Andreasson), Selma Spa 

(m Jakob Molin) och Gbg Masters (m 

Christofer Lewin). 

Nina Grawander 

1a Nevza 2019 Göteborg(m Sigrid Simonsson), 

9a Tel Aviv World Tour 1-star (m Sigrid 

Simonsson) 

Stefan Andreasson 

3a Ljungby Masters (m Simon Bohman). 

Karin Backström 

3a Selma Spa Masters (m Sigrid Simonsson) 

Christofer Lewin 

3a Gbg Masters (m Simon B) 

Tobias Helbig 

3a SM (m Jakob Molin). 

Hallabro/Vincent  

4a Nevza 2019 gbg 

 

 

Thomas Herrmann, Elitansvarig 
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4. Junior  
 

 

 

En växande och välmående verksamhet för 

våra juniorer med god klubbkänsla har fortsatt 

varit styrelsens fokus under det gångna året. Vi 

har fortsatt att arbeta för en miljö där alla 

juniorer är välkomna, trivs och utvecklas i 

individuell takt och där vi har hög kvalitet på 

träningar och event.  

Ansvarig juniortränare, Samarbete mellan 

Peter Appelgren och Juniorutskottet fungera 

bra och smidigt. Bra hjälp med förberedelse 

och organisation av olika event och man 

märker tydligt att det finns en utveckling och 

röd tråd inom juniorverksamheten. 

Juniorutskottet består av juniorföräldrar och 

aktiva äldre juniorer samt junioransvarig 

styrelsemedlem och ansvarig juniortränare. 

Utskottet är en operativ enhet som driver 

juniorfrågor och juniorevent t.ex. läger, klubb- 

event, utbildningar, uppvärmning och 

fysträning. 

För att stärka klubbkänslan har arbetet 

fortsatt med interna klubbturneringar - Junior 

Challenge, en större turnering riktad till alla 

volleybollklubbar som vill vara med - Junior 

Masters, Junior kickoff såväl som läger under 

sport- och och höstlovsveckan.  

Antalet träningsaktiva juniorer Under hösten 

och våren 19/20 har vi sett ett ökat intresse av 

juniorer i vår verksamhet och ökningen 

fortsätter även för hösten 2020. Vi har också 

sett att många juniorer som deltagit i våra 

skollovs prova-på under våren och sommaren 

valt att anmäla sig till höstens juniorträningar, 

mycket glädjande! 

HT19: Totalt 167 varav 103 flickor, 64 pojkar 

VT20: Totalt 166 varav 108 flickor, 58 pojkar 

ST 20: Totalt 75 varav 46 flickor, 29 pojkar 

Junior Challenge – Interna klubbturneringar 

har under året arrangerats vid 1 tillfälle med 

målet att skapa möjlighet för våra juniorer att 
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få tävla i en enkel form och samtidigt ha roligt 

och lära känna varandra.  

September 2020: 56 juniorer 

Februari 2020: 34 juniorer 

Stars`n Talents är en klubbturnering som blivit 

tradition där några av klubbens mest aktiva 

utmanarjuniorer paras ihop med en elitspelare. 

17 av klubbens juniorer fick under hösten 

möjlighet att delta och det var mycket 

uppskattat av både juniorer och vuxna 

elitspelare!  

Sanktionerade Juniorturneringar i Oktober 

2020 genomfördes Junior Masters med 20 lag 

anmälda, 40 juniorer totalt som medverkade 

under en lördag. Klubbar på besök var 

Beachbrothers BC, Sigtuna BVC, VK Westan, 

Kungälvs VBK, Kronan VBK, Engelholms VS, 

Slow Down Beachvolley och Malmö BC. Tyvärr 

blev redan planerade turneringar i samband 

med Easter cup och Halloween cup inställd pga 

rådande restriktioner i följd av COVID-19.  

 

 

 

 

Läger och beachvolleyskola under 2020 har 

genomförts under sport- och höstlov, tyvärr 

blev Åsa-läger under vecka 26 inställd pga 

COVID-19. 

Höstlovsläger 2019: 28 juniorer 

Sportlovsläger 2020: 17 juniorer 

Åsa-läger vecka 26: INSTÄLLD 

Ökat föräldraengagemang är fortsatt viktigt 

att utveckla. Vi fortsätter att försöka 

strukturera och skapa ett nätverk av föräldrar 

som är med och driver vår juniorverksamhet 

framåt, det är ett både kort- och långsiktigt mål 

för styrelsen, viktigt för att lyckas behålla och 

öka antalet tränande juniorer. Föräldramöte 

har arrangerats i samband med vår- och 

höstterminens juniorkickoff / junior challenge 

med information om klubbens verksamhet. 

Junior Challenge och Junior Masters samt läger 

fortsätter att engagera ett stort antal föräldrar 

och är nu ett välkänt event som de flesta 

känner sig trygga med att medverka i och 

stötta. 

Strukturerade informationskällor till juniorer 

och föräldrar är ett projekt under utveckling. 

Information om verksamheten och juniorevent 

går idag ut via nyhetsbrev och mejl från 

klubben, via juniortränare och junioransvarig, 

via FB juniorinformationsgrupp samt via 

hemsidan och lappar som delas ut på 

träningarna. Alla former av informationskällor 

är viktiga då erfarenheten vi har är att det ändå 

är svårt att nå alla juniorer. 

Volleybompa för våra minsta juniorer har 

under året växt och varannan söndag träffas ett 

härligt gäng med barn och föräldrar och leker, 

hoppar och skuttar i sanden med bollen i fokus. 

Landslagsuttagningar, under 2020 blev Selma 

Robinsson uttagen till U18-EM som spelades i 

Turkiet i september 2020. 

Deltagandet på SM-veckan är fortsatt stort. 

Ett bantat SM gjorde att det var färre klasser 

men vi är glada att det alls kunde arrangeras ett 

SM. GBC hade juniorspelare med i  
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klasserna Miniormästerskapet, U15, U16, U17, 

U18, U19 och U20. GBC kämpade tappert och 

fick efter SM-veckan 3 junior-medaljer med sig 

hem. 

Lov-verksamhet Under skolloven erbjuder vi 

prova-på på Beach Center. Tre timmar om 

dagen har vi drop-in träning då barn och 

ungdomar kan testa på beachvolley för en 

symbolisk kostnad på 20 kr/dag. Under 

skolloven 2019/2020 har vi haft 188 besökande 

barn och ungdomar på Beach Center.  

Sommarskola Likt lov-verksamheten 

arrangerar vi en lite mer omfattande "prova-

på" under sommaren som vi kallar för 

Beachvolley Skola. Det är tredje året vi 

arrangerar denna verksamhet som riktar sig till 

barn och ungdomar i åldern 10–17 år. 

Deltagarna får ett mindre träningsläger där 

förutom träning även lunch, frukt och t-shirt 

ingår. I sommarskola 1 och 2 deltog 97 juniorer. 

 

Det är väldigt roligt att få arbeta med våra 

underbara juniorer! 

 

 

Anna-Karin Hermansson, Junioransvarig 
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5. Träning, Tränare och Utbildning  
 

 

Verksamhetsåret 2019/2020 har varit ett 

annorlunda år med en pandemi som härjat i 

världen som resulterat i en inskränkning av 

våra vardagliga rutiner och begränsningar för 

sociala kontakter, vilket följaktligen också 

påverkat möjligheten att delta i arrangerade 

gruppträningar. Styrelsen och personal i 

Göteborg Beachvolleyboll Club har känt ett 

stort socialt ansvar inför samhällets och 

medlemmars hälsa, och som ett resultat 

tvingats fatta svåra beslut om att tillfälligt frysa 

delar av verksamheten till dess att tillräckliga 

åtgärder kan vidtas för att minska risken av 

smittspridning inom klubben och på Beach 

Center Kviberg. 

Trots den yttre påfrestningen både socialt, 

fysiskt och ekonomiskt har klubben fortsatt sitt 

arbete framåt för att förbättra 

träningsverksamheten enligt klubbens ledord 

gemenskap, spelglädje och hänsyn. Antalet 

medlemmar har likt föregående verksamhetsår 

fortsatt öka, och vi kan nu med glädje räkna till 

1677 medlemmar i #gbcfamiljen. Intresset för 

klubbens arrangerade träningar har varit 

fortsatt högt likt föregående år, samtidigt som 

utnyttjandet och bokningar av GBC-tränare 

tagit nya höjder. 
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5.1 Utbildning 
På grund av rådande omständigheter har 

möjligheten att arrangera utbildningar som 

kräver fysisk närvaro varit begränsad under 

året. Till klubbens glädje har ändå tre 

tränarutbildningar Steg 1 och två 

tränarutbildningar Steg 2 kunnat genomföras. 

Förarbetet till tränarworkshops med syfte att 

stimulera och vidareutveckla klubbens 

tränarkår utöver stegutbildningarna har pågått 

sedan strax innan pandemin startade, men 

tyvärr tvingats på paus. Ett arbete för att skapa 

digitalt tillgängliga föreläsningar för klubbens 

medlemmar inom ämnena beachvolleyboll, 

träning samt fysisk och psykisk hälsa har också 

påbörjats.  

 

5.2 Träningar 

Likt föregående år har GBC legat fortsatt nära 

taket för anmälningar för våra ssssssssss 

torsdagsträningar, samtidigt somssssssssssssss 

anmälningarna till övriga träningsgrupper har 

ökat i antal. Extra roligt är att anmälningarna 

ökat till klubbens Nybörjarträningar jämfört 

med förra året, samtidigt som klubbens äldsta 

arrangerade träningsform Seriespelet har ökat 

i popularitet på både dam- och herrsidan! 

 

 

 

 

Vad tycker då våra medlemmar om sin 

träning? I slutet av varje termin skickas en 

spelarenkät ut till alla medlemmar som deltagit 

i GBC:s arrangerade träningsverksamhet, för 

att fånga in vad våra medlemmar tycker om 

sina träningar och klubben GBC inklusive 

upplevda brister och konkreta förslag på 

förbättring. Höstterminen 2019 kom det in 122 

svar, för vårterminen 2020 kom det in 197 svar 

och för sommaren 2020 kom det in totalt 88 

svar. 

För att se resultaten av enkäten se bilaga 1 i 

slutet av detta dokument.  
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Sammantaget arbetar klubben oavbrutet med 

att optimera våra medlemmars möjligheter att 

delta i organiserad träning i världens bästa 

sport, beachvolleyboll. Vi strävar mot att öka 

både kvantitet och kvalitet i träningsutbudet 

utefter de aktuella resurser och den kapacitet 

vi har i vårt alldeles unika Beach Center – och i 

 

 år även efter de råd och restriktioner som 

myndigheter, Riksidrottsförbundet och 

Svenska Volleybollförbundet gett oss. 

Tacksam för ett utmanande men givande år i 

styrelsen! 

 

 

Karin Backström, 

Tränings-, Tränar och Utbildningsansvarig 
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6. Event och Tävling   

Allt annat än normalt så skulle man kunna 

sammanfatta tävlingssäsongen 2020. Vad som 

skulle blivit ett år där vi landade och samlade 

kraft inför ett intensivt 2021. Kan man såhär i 

efterhand inte annat än konstatera att vi haft 

tur när vi inte planerat för några större 

tävlingar/evenemang. Vad har vi då ändå 

hunnit med?  

 

Halloween Cup och Nevza blev både årets 

första och sista stora turneringshelg. Årets 

nyhet och stora snackis var att från och med 

denna turnering/event är all mat som serveras 

i anknytning till våra turneringar och större 

event vegetarisk. Det mottogs med blandade 

reaktioner men såhär ett år efter beslutet tror 

och hoppas jag att detta beslut inte längre ses 

som något negativt.  

Beach Royals arrangerades för första gången i 

slutet av november. Tävlingsupplägget är ”King 

of the court” eller som vi i GBC oftare använder 

”Herre på täppan” / ”Paradise”. Ett event som 

låter några av våra bästa spelare visa upp sig 

och sparras mot varandra och mot inbjudna lag 

i ett spelupplägg med högt tempo. Speaker för 

kvällen var en av klubbens legender inom 

svensk beachvolley Ulric Svensson som guidade 

publiken och våra medlemmar bjöds på en 

spännande och riktigt actionfylld kväll. Ett 

väldigt uppskattat event från både publik och 

spelare som vi kommer se mer av under 

kommande år. Vinnarna blev GBC:s Nina 

Grawender/Frida Stahre och gästlaget Lars 

Retterholt/Svein Solhaug från Norge. 

Easter Cup och Klubbmästerskapet blev tyvärr 

inställt på grund av rådande pandemi och vi 

hoppas att vi är tillbaka med dessa två väldigt 

uppskattade event under 2021. 
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GBC Masters arrangerades under sommaren 

som ett substitut för Swedish Beach Tour som i 

år fick ta en paus när restriktionerna inte tillät 

publik och större evenemang. Upplägget kan 

lättast beskrivas som en upphottad Challenger, 

med en bra streamsändning. Ett intressant 

koncept som nästan är identiskt med något vi 

själva hade planer på att arrangera under 

sommaren. 

Vi har under våren och sommaren även 

arrangerat medlemsevent och open 

turneringar dock med ett kraftigt reducerat 

deltagarantal för att följa aktuella 

rekommendationer. Vi ser fram emot när vi kan 

träffas igen för att känna både tävlingsnerver 

och få publikupplevelser! 

 

 

Max Callenberg, Event- och Tävlingsansvarig 
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7. GBC Styrelse och Ipanema Beach AB 

 
GBC Styrelse 

Året har speglats av pandemin och styrelsens möten och arbete 

har därför skett huvudsakligen online. Antalet möten har varit 

fler än vanligt hela 15 möten. Kallelse har ibland skett med kort 

varsel och på udda tider när omständigheter krävt så. Tack vare 

engagemang från alla styrelsemedlemmar har arbetet flutit på 

bra trots exceptionella omständigheter. 

GBC Styrelse: 

Anneli Friborg, Ordförande 

Oskar Redlund, Kassör & Vice Ordförande 

Mats Lithvall, Sekreterare & Nybörjaransvarig 

Anna-Karin Anki Hermansson, Junioransvarig 

Thomas Herrmann, Elitansvarig 

Karin Backström, Tränings- och Utbildningsansvarig 

Max Callenberg, Eventansvarig 

Haiko Steitzer, Suppleant 

Juniorutskott: 

Anna-Karin Hermansson 

Haiko Steitzer 

Emilia Hermansson 

Andreas Bengtsson 

Caroline Olofsson 

Manjit Sigström.  

Valberedning: 

Christer Bengtsson, Ordförande 

Åsa Rudberg, Ledamot 

Gustav Lösnitz, Ledamot 

Revisor: Henrik Olsson, BDO 

Kommunikation: 

GBCs främsta kommunikationskanaler är hemsidan 

(gbcbeach.com), Facebook, Instagram och E-mail. 

Webb- och systemutveckling: John Hultgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipanema Beach AB 

Sedan 2007 driver GBC driften av klubbens beachhall genom 

helägda bolaget Ipanema Beach AB. Bolaget har hand om 

fastighetsförvaltande, drift och all uthyrning och arrangerar 

även företagsarrangemang och andra gruppaktiviteter. 

Kanslipersonal och anställda tränare har hand om 

medlemsadministration kopplat till träning och tävling samt 

sportslig utveckling på uppdrag från GBC. Årets förutsättningar 

pga pandemin med permitteringar har gjort att personalen har 

fått hjälpas åt på olika roller för att möjliggöra öppethållande av 

anläggningen. En mycket stor flexibilitet har visats vilket är 

mycket tacksamt. 

Styrelsen: 

Jan Magnusson, Ordförande 

Anneli Friborg, Ledamot 

David Alm, Ledamot  

Revisor: 

Henrik Olsson, BDO 

VD: 

Ulf Norman 

Heltidsanställda under året: 

Anders Nordahl (Marknadschef) 

Tintin Nosrati (Driftansvarig hall) (Föräldraledig) 

Kristofer Winberg (Driftansvarig restaurang & bar) (Tjänstledig 

för studier) 

Linda Grönberg (Klubbansvarig GBC Kansli) (Föräldraledig) 

Johanna Sjöström (GBC Kansli) 

Sandra Krook (Projektledare, GBC Kansli) 

Ylva Möller (Reception/bar) (Tjänstledig för studier) 

Lukas Uhlin (Reception/bar) 

Peter Westerlund (Kock) 

Linn Backström (Kock) 

Alu Wassfelt (Servis) 

Mina Sandberg (Servis) 

Zurarath Wafir (Vaktmästare/städ) 

Wail Alrifai (Vaktmästare/städ) 

Deltidsanställda under året: 

Martin Appelgren (Huvudtränare/Coach WT-dam) 

Ulric Svensson (Coach WT-herr) 

Peter Appelgren (GBC Kansli) (Vikariat för Linda fr.o.m. 200101) 

Erik Böckman 

Maja Billman 

Linus Frantzich 

Gusti Johansson 

Erica Lindhoff 

Matilda Nilsson 

Jenny Strålman 

Lucas Norman-Jonsson 

Linnea Larsson 

Marcus Stjernström 

Björn Wennerborg 

Sara Malmström 
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Bilaga 1 
 

Resultat av medlemsenkät HT19, VT20 och ST20. 

 

Nybörjarträning: 
 

HT19  

VT20  

ST20  
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Torsdagsträning: 
 

HT19  

VT20  

ST20  
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Lördagsträning: 
 

HT19  

VT20  

ST20  
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Seriespel: 
 

HT19  

 

VT20  

 

Utmanare:  
 

HT19  
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VT20  

ST20  

 

 

Elit:  
 

HT19  
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VT20  

ST20  

 

Klubben GBC:  
 

HT19  
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VT20  

ST20  


