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 1. Ordförande har ordet  
 

Ett av vårens första speltillfällen utomhus i mitten på mars 2021 på Beach Center Kviberg

Magen och hjärtat översköljs av en varm våg 

varje gång som jag får läsa motiveringarna från 

medlemmar i GBC till Årets Tränare och Årets 

Medlem. Får erkänna att ögonen tåras lite 

också i ögonvrån. Ja precis så är det :) Det är 

flera oerhört fina motiveringar varje år. Det blir 

så tydligt att det är så många människor i vår 

förening GBC som gör så mycket gott för andra 

genom sitt engagemang för beachvolley. 

Att vara ordförande och arbeta i styrelsen 

under året har varit som att spela beachvolley 

på en plan som hela tiden ändrar storlek och 

där näthöjden varierar mellan varje set. 

Planera långsiktigt? Jo, men först och främst 

måste vi klara oss här och nu och det har krävt 

ständiga omplaneringar och tuffa beslut som 

måste tas. Så de där mer roliga delarna i det 

långsiktiga arbetet har helt enkelt fått vänta till 

senare. Ett tungt år. Det är kort och gott min 

upplevelse av hur det är att styra och driva en 

verksamhet som vår under en pågående 

pandemi. 

Trots dessa tråkiga omständigheter finns GBC 

med vår träningsverksamhet kvar i skrivande 

stund i november 2021. Beach Center är igång  

 

om än med lägre omsättning fortfarande, och 

vi som förening är fortfarande stolta ägare av 

hallen. Jag vill tacka, bocka och buga till VD Ulf 

Norman och all personal och alla ideella krafter 

som slitit under året på så många sätt. Täckt 

upp för varandra. Tagit nya roller och 

arbetsuppgifter. Arbetat andra tider på dygnet. 

Och inte minst orkat se framåt och våga hoppas 

på att det blir roligare tider igen. 

Till dig som medlem vill jag skicka en varm 

hälsning. Det är inte alla som kunnat spela 

beachvolley som en velat under året, det kan 

påverka en negativt på många sätt både fysiskt 

och mentalt. Det är ju så mycket mer än 

motion. Det är också kompisar, ett socialt 

sammanhang och drömmar om framtiden. 

Många är nu igång och spelar och jag hoppas 

innerligt att alla som vill ska kunna spela igen 

och att vi kan ses i sanden. Ung som gammal, 

elit som motionär. 

Läs på kommande sidor från våra olika 

ansvarsområden i styrelsen om vad som skett 

under året som, gått. Det är makalöst hur 

mycket fina saker som ändå har hänt! 

Anneli Friborg, Ordförande GBC
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2. Kassören rapporterar   

 
Sensommar på Beach Center - glada spelare på pallplats i slutet augusti 2021

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. 

Verksamhetsåret 2020/2021 såg på förhand 

ut att bli vår tuffaste utmaning hittills pga 

pandemin. Inför året sattes det upp en 

nollbudget, alltså en budget som om vi klarade 

av att hålla den skulle innebära att vi i alla fall 

inte minskade kassan. Det gjordes även en hel 

rad med olika scenarion med allt från 500 000 

till 1 000 000 SEK i förlust. Tack vare att vi 

tidigare år har byggt upp en stabil kassa så 

skulle vi ändå klara även det värsta scenariot. 

För att inte riskera att komma ur året med en 

allt för liten kassa ansökte klubben även om 

amorteringsfrihet på våra lån. Det innebär i 

praktiken att vi bara behövde betala räntan på 

lånen detta år och samtidigt förlängde 

låneperioden så att vi istället behöver betala 

amortering ett år längre i slutändan. 

Efter en knackig start med inställda träningar 

så startade ändå vårterminen som den skulle 

om än med något lägre deltagande än normalt. 

Vi kunde då konstatera att inför fjärde och sista 

kvartalet juni-augusti som i normala fall är vårt 

absolut sämsta så lutade resultatet mot något 

av dom mindre dåliga scenarierna. Något som 

vi inte hade räknat med var att fjärde kvartalet 

skulle bli riktigt bra med kraftiga ökningar i 

uthyrningen av banor. 

Så hur gick det då? När året var slut kunde vi 

faktiskt se att vi klarat nollbudgeten och till och 

med ett plusresultat på ca 300 000 SEK. Detta 

ihop med amorteringsfriheten betyder att vi 

lämnar detta pandemi-år med en stärkt kassa 

om än en mycket lägre omsättning. Det var en 

trygghet i vintras när utsikterna var högst 

oklara att så många medlemmar kunde och 

ville efterskänka sina kvarstående tränings-

avgifter. Årets sammanlagda resultat hade 

aldrig gått att uppnå utan att Ulf med personal 

varit så flexibla och löst driften av årets 

verksamhet på ett utomordentligt sätt. 

Max Callenberg, Kassör



 

Sida 5 av 16 
 

 

 

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 2020 (2021) för Sverige så vi 

blickar framåt och kämpar vidare! 

Våra satsande toppspelare tillhör den så 

kallade WT-gruppen (World Tour), utöver det 

har vi Elit- och Utmanargrupper. Tillsammans 

utgör dessa träningsgrupper klubbens elitspår. 

Liksom i andra verksamheter så har elit-

verksamheten lidit av effekter av pandemin. 

Trots de utmanande förutsättningarna har vi 

precis som tidigare haft bra förutsättningar att 

träna tack vare vår fina anläggning och de 

fantastiska insatser våra anställda gjort för att 

få verksamheten att fungera under alla 

restriktioner. Först framåt sommaren 2021 

började det öppnas upp möjligheter att tävla i 

Sverige och internationellt. 

På hemmaplan har framgångarna avlöst 

varandra. Sara Malmström och Anna Ryden-

bergs SM-guld lyser i höstmörkret likaså 

Alexander Herrmann och Martin Appelgrens 

guld i Tourfinalen. Desamma och många andra 

av våra elitspelare har skördat många fina 

medaljer under sommarens tävlingar. 

Internationellt tog Herrmann/Appelgren de 

chanser som gavs att tävla vilket resulterade i 

flera bra placeringar med toppnoteringarna - 

en 4e plats i Ljubljana och en 5e plats i 

Apeldoorn. 

Nedan redovisas några fler av de fina presta-

tionerna från våra spelare under säsongen 

2020/2021. (forts.) 
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Under året har herrarnas WT-tränare Ulric 

Svensson gått vidare till andra utmaningar, vi 

tackar för all utveckling Ulric bidragit till i vårt 

elitspår under dessa år! Till vår glädje har Elvir 

Rakovic tagit över stafettpinnen. Vi känner ju 

Elvir sedan tidigare och styrelsen har även 

träffat honom och hört om hans ambitioner 

och inspiration att bidra med sina unika 

kunskaper. 

 

 

Många fina resultat av våra spelare 

Pallplatser SBT – Swedish Beach Tour: 

Guld: 

Martin Appelgren/Alexander Herrmann 

(Habo) 

Sara Malmström/Anna Rydenberg (Selma Spa) 

Simon Bohman/Joel Andersson (Lund) 

Simon Bohman/Joel Andersson (Göteborg) 

Stefan Andreasson/Anton Andersson 

(Trollhättan) 

Simon Bohman/Jakob Molin (Kalmar) 

Sara Malmström/Anna Rydenberg (Kalmar) 

Klara Ribom/Felicia Granberg (Umeå) 

 

 

Silver: 

Talar Kirkor/Hulda Rudberg (Selma Spa) 

Sara Malmström/Anna Rydenberg 

(Trollhättan) 

Martin Appelgren/Alexander Herrmann 

(Selma Spa) 

Martin Appelgren/Alexander Herrmann (Åhus) 

Martin Appelgren/Alexander Herrmann 

(Göteborg) 

Stefan Andreasson/Anton Andersson (Kalmar) 

Klara Ribom/Felicia Granberg (Kalmar) 

Malin Bergholm/Louise Månesköld (Umeå) 

 

Brons: 

Simon Bohman/Joel Andersson (Habo) 

Alexander Annerstedt/Martin Johansson 

(Habo) 

Sara Malmström/Anna Rydenberg (Habo) 

Linus Frantzich/Peter Lundgren (Selma Spa) 

Victoria Sahlberg/Nathalie Moberg (Selma 

Spa) 

Martin Appelgren/Alexander Herrmann (Lund) 

Klara Ribom/Felicia Granberg (Lund) 

Martin Appelgren/Alexander Herrmann 

(Trollhättan) 

Klara Ribom/Felicia Granberg (Trollhättan) 

Klara Ribom/Felicia Granberg (Åhus) 

Sara Malmström/Anna Rydenberg (Åhus) 

Leon Vincent/Tobias Helbig (Göteborg) 

Stefan Andreasson/Anton Andersson 

(Göteborg) 

Sara Malmström/Anna Rydenberg (Göteborg) 

Martin Appelgren/Daniel Gruvaeus (Kalmar) 

Ellen Lindqvist/Josefine Tivefälth (Kalmar) 

Josefine Tivefälth/Victoria Sahlberg (Umeå) 
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Foto: Silje Rådström 

 

Tourfinalen: 

Guld: Martin Appelgren/Alexander Herrmann 

Silver: Klara Ribom/Felicia Granberg (IKSU) 

Brons: Simon Bohman/Joel Andersson (Norsjö 

Volley), Stefan Andreasson/Anton Andersson 

(Svedala VBK) 

 

 
 

 
Flera foton i detta kapitel: Robert Boman 
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Internationella toppresultat: 

World Tour 1 star - 4e plats Ljubljana 

Martin Appelgren / Alexander Herrmann 

  

World Tour 1 star - 5e plats Apeldoorn 

Martin Appelgren / Alexander Herrmann 

  

OS-kval omgång 2 (Continental Cup) 

Martin Appelgren / Alexander Herrmann 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vi ser fram emot fortsatt utveckling av vårt 

elitspår och säsongen 2022 och hoppas på fler 

möjligheter att tävla och många fina 

framgångar! 

 

 

 

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 - Samarbetet mellan 

Peter Appelgren och Juniorutskottet fungerar 

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 

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 Junior-kickoff och sanktionerade 

juniorturneringar (U16 & U20) under våren och 

höst, såväl som träningsläger under sport-, 

påsk-, sommar- och höstloven.  

Antalet träningsaktiva juniorer - Under hösten 

och våren 20/21 har vi sett ett ökat intresse av 

juniorer i vår verksamhet och ökningen 

fortsätter även för hösten 2021. 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! 

HT20 (HT19): Totalt 286 (167) varav 171 (103) 

flickor, 115 (64) pojkar 

VT21 (VT20): Totalt 261 (166) varav 155 (108) 

flickor, 106 (58) pojkar 

ST21 (ST20): Totalt 95 (75) varav 57 (46) 

flickor, 38 (29) pojkar 
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Junior Challenge – Interna klubbturneringar 

har under året arrangerats vid ett tillfälle med 

målet att skapa möjlighet för våra juniorer att 

få tävla i en enkel form och samtidigt ha roligt 

och lära känna varandra.  

September 2020: (inställd pga Covid-19) 

Februari 2021: (inställd pga Covid-19) 

Juni 2021: 27 juniorer 

Stars`N Talents är en klubbturnering som blivit 

tradition där några av klubbens mest aktiva 

utmanarjuniorer paras ihop med en elitspelare. 

16 av klubbens juniorer fick under hösten 

möjlighet att delta och det var mycket 

uppskattat av både juniorer och vuxna 

elitspelare! 

 

 

Sanktionerade Juniorturneringar – I juni 2021 

genomfördes en Junior Masters (U16 / U20) 

med 20 lag anmälda, 40 juniorer totalt som 

medverkade under en lördag. Klubbar på besök 

var Beachbrothers BC, Trollhättans VK, 

Falkenbergs VBK, Lunds VK, Sigtuna BVC, VK 

Westan, Kungälvs VBK, Malmö BC, 08 

Beachvolley Club och Växjö VK. Tyvärr blev 

redan planerade turneringar i samband med 

Easter Cup och Halloween Cup 2020 inställda 

pga rådande restriktioner i följd av COVID-19.  

Läger och beachvolleyskola under 2021 har 

genomförts under sport-, påsk- och höstlov, 

tyvärr blev Åsa-läger under vecka 26 inställd 

pga. COVID-19. Istället blev det en vanlig 

beachvolleyvecka på GBC. 

Höstlovsläger 2020: 26 juniorer 

Sportlovsläger 2021: INSTÄLLD 

Påsklovsläger 2021: 15 juniorer 

Åsa-läger vecka 26: INSTÄLLD 

Sommarläger på BC: 24 juniorer 

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. 
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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 2020/21 blev 

inga GBC juniorer uttagna för landslags-

verksamhet.  

Deltagandet på SM-veckan är fortsatt stort. 

SM var tillbaka nästan som vanligt med många 

klasser, även om vissa hade färre antal lag. GBC 

hade juniorspelare med i följande klasser: 

● Miniormästerskapet (1/1 lag) 

● U15 (3/1 lag) 

● U16 (2/2 lag) 

● U17 (2/3 lag) 

● U18 (2/5 lag) 

● U19 (2/2 lag) 

● U20 (2/- lag) 

GBC kämpade tappert och fick efter SM-veckan 

4 junior-medaljer med sig hem: 

● Guld U15 - Cornelia Serneke 

Wolmebrant 

● Silver U19 - Selma Robinson 

● Silver U16 - Cornelia Serneke 

Wolmebrant 

● Brons U19 - Hugo Dahlgren / Daniel 

Johansson 

 

 

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 2020/2021 har vi haft 389 

besökande barn och ungdomar på Beach 

Center.  

Sommarskola Likt lov-verksamheten arrang-

erar 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 54 juniorer. 

Det är väldigt roligt att få arbeta med våra 

underbara juniorer! 

 

Haiko Steitzer, Junioransvarig
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5. Träning, Tränare och Utbildning  
 

5.2 Träning och Tränare 
 

Under sommaren 2020 kunde solen skina 

igenom det tjocka moln på himlen även kallat 

Covid. Men det till trots, blev det under hösten 

restriktioner igen. Det startade med att 

turneringar som skulle spelas under Halloween 

Cup ställdes in. Under följande vecka pausades 

nästan all träning för att minska 

smittspridningen i samhället. Planen var att 

återuppta träningarna igen den 18e november, 

men blev förlängt på Folkhälsomyndighetens 

rekommendation till 13e december. Under 

tiden höll hallen öppet för privata bokningar 

och på lugnare tider gavs medlemmar med 

inställd träningsgrupp möjligheten att träna 

gratis. Trots pandemin har antalet aktiva 

medlemmar varit ungefär densamma som 

2020.  

 

 

 

 

 

Perioden när de flesta träningar varit inställda 

har det lagts upp videos på Youtube. Där har 

några av våra mest erfarna tränare lagt upp tips 

på olika sätt för spelare att förbättra sitt spel på 

egen hand. Sök efter Göteborg Beachvolley 

Club för att hitta rätt. Flera videos utlovas från 
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bland annat vår huvudtränare framöver. 

 

 

Träningarna drog igång igen den 13 december 

och nu var verksamheten anpassad för mindre 

träningsgrupper med pauser mellan 

intilliggande träningar. Kansliet har under 

pandemin haft fullt upp och ständigt fått 

anpassa och planera om träningsverksamheten 

på Beach Center under denna period. Pausen 

från träning över jul varade från den 21e 

december fram till vårterminens start 24e 

januari. Medlemmarna var något mer försiktiga 

under våren och antalet anmälda till 

träningsgrupper var relativt låg. Kansliet 

öppnade upp för en ny anmälan där det var 

möjligt att börja träna 5 veckor in på den nya 

terminen. Skillnaden i sommarträningen var 

inte så stor, förutom en minskning av 

nybörjargrupper denna sommar. 

 

Ändrade regler i seriespelet betydde att inga 

poäng förlorades för att ta in reserv. 

Anledningen till detta var att spelare som inte 

kände sig 100% skulle kunna stanna hemma 

och istället ta in en frisk och kry reserv. I 

efterhand har denna lösning känts lyckad, när 

halvkrassliga personer inte känt sig tvingade att 

spela. Även att personer som väl tränat  i hallen 

kunnat andas lugnare i vetskapen om att 

krassliga personer stannar hemma. 

 

Bollar har varit slut i hela Europa pga 

leveransproblem kopplat till Covid sedan i 

somras. Så därför har vi inte kunnat byta ut 

bollarna när de slits i samma takt som vi brukar. 

 

 

 

5.2 Utbildning 
 

Utbildning av tränare har under pandemin 

hamnat i skymundan och de sista 

utbildningsdagarna genomfördes i början av 

oktober 2020. Efter det gavs istället 

möjligheten att anmäla sig till digitala 

föreläsningar med olika fokus, oftast i samråd 

med SISU Idrottsutbildarna. Planen är att under 

hösten 2021 dra igång med flertalet 

utbildningar för tränare, både grund- & 

vidareutbildning då rollen tränare är en viktig 

grundpelare i vår verksamhet. 

 

Ludvig Simonsson  

Tränings-, tränar- & utbildningsansvarig 
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6. Event och Tävling  
 

Mycket av det senaste årets planer blev 

skrotade i samband med corona. Alla tävlingar 

blev inställda i oktober 2020 i samband med 

Halloween Cup. Förbundet ville hjälpa till att 

hålla smittspridningen till ett minimum och 

tillät inga turneringar förrän sista helgen i maj 

2021. Väl igång igen anordnade klubben 

tävlingar så ofta det var möjligt.  

 

Ändringar i tävlingssystemet har gjorts av 

Svenska Volleybollförbundet för att efterlikna 

det internationella systemet på världstouren. 

Regeländringen har medfört ett stjärnsystem 

från 1 till 6 stjärnor, där Tourfinalen och de 

Svenska Mästerskapen är de högsta 

tävlingarna med 6 stjärnor. Alla turneringar 

som sanktionerats av förbundet ingår i detta 

system och på så vis blir en Open Grön 

turnering en Swedish Beach Tour tävling med 

1 stjärna. I den stigande ordningen av 

tävlingar medföljer även en ökning i poäng 

men ofta även nivå på motstånd. 

 

Onsdagsgrillen har under sommaren 2021 

varit en bra möjlighet för medlemmar att 

träffas, lära känna varandra och spela beach. 

För att göra detta på ett pandemivänligt sätt 

sattes en gräns till 40 personer per tillfälle. 

Eventet spelades utomhus med mycket yta 

per person. Tidigare somrar har en 

totalsegrare utsetts, men för att inte tvinga hit 

personer som inte är helt friska publicerades 

vinnaren för varje tillfälle istället dagen efter. 

Detta evenemang var som tidigare år endast 

till för medlemmar i klubben. 

 

Swedish Beach Tour 2021 var klubbens 

största tävling i år och brukar anordnas i 

princip varje år. Denna gång gjordes banorna 

och läktare redo till den 10-11 juli för en helg 

fullspäckad med bra matcher. Totalt 29 

spelare representerade klubben av 64 möjliga, 

därav behövde ingen vänta länge för att få se 

en lokal spelare på banan. I slutändan gick 6 

spelare från #GBC till semifinal på herrsidan 

(forts.) 
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och högst upp på pallen avslutade Simon 

Bohman (till vänster i bild) med 

Norrlandssonen Joel Andersson vid sin sida. 

 

 
 

De knep vinsten över Herrmann / Appelgren i 

en jämn tresetare. På damsidan inkasserade 

Malmström / Rydenberg klubbens bästa 

resultat med en tredjeplats efter en förlust 

mot systrarna Thurin, som också slutade som 

segrare av hela turneringen. 

 

 

Vi hoppas att kommande år kan bjuda på fler 

event där vi kan samlas både på plan och på 

läktarna! 

 

Ludvig Simonsson  

Event- & Tävlingsansvarig 
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 7. GBC Styrelse och Ipanema Beach AB 
 

GBC Styrelse 

Även detta år har speglats av pandemin och styrelsens möten 

och arbete har därför skett huvudsakligen online. Ca 10 

styrelsemöten har varit under året. Då kanslipersonal har varit 

hårt pressade att under speciella omständigheter hålla 

verksamheten igång har en del initiativ fått vänta. 

GBC Styrelse: 

Anneli Friborg, Ordförande 

Max Callenberg, Kassör & Vice Ordförande 

Haiko Steitzer, Junioransvarig & Sekreterare 

Thomas Herrmann, Elitansvarig 

Ludvig Simonsson, Tränings-, Tränar- och Utbildningsansvarig 

samt Event- & Tävlingsansvarig 

Anna-Karin Anki Hermansson, Ledamot 

Johan Rininsland, Ledamot 

Karin Backström, Tränings-, Tränar- och Utbildningsansvarig 

t.o.m juni 2021. 

Juniorutskott: 

Haiko Steitzer 

Sam Klebanov 

Sergey Tourine 

Helena Nordahl 

Diana Mårdbrink 

Manjit Sigström. 

(Mats Orrebeck)  

Valberedning: 

Christer Bengtsson, Ordförande 

Elin Westin, 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. 

Fortsatt detta år har förutsättningarna pga pandemin med 

permitteringar 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. 

Bolagsstyrelsen: 

Jan Magnusson, Ordförande 

Anneli Friborg, Ledamot 

David Alm, Ledamot  

Revisor: 

Henrik Olsson, BDO 

VD: 

Ulf Norman 

Heltidsanställda under året: 

Anders Nordahl (Marknad och drift) 

Linda Grönberg (Klubbansvarig GBC Kansli) 

Johanna Sjöström (GBC Kansli) 

Sandra Krook (Projektledare, GBC Kansli) 

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

Linn Backström (Kock) 

Peter Westerlund (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) 

Elvir Rakovic (Ny Coach WT-herr) 

Peter Appelgren (Huvudjuniortränare) 

Lukas Uhlin (Reception/bar) 

Erik Böckman (Reception/bar) 

Erica Lindhoff (Reception) 

Maja Billman (Timanställd) 

Jenny Strålman (Timanställd) 

Lucas Norman-Jonsson (Timanställd) 

Martin Appelgren (Timanställd) 

Björn Wennerborg (Timanställd) 

Sara Malmström (Timanställd)

 


