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1. Ordförande har ordet

Beachvolley utomhus i april 2022 på Beach Center Kviberg

Ett år har passerat där vi hade höga ambi-

tioner att äntligen samla in medlemmars

önskningar och analysera och knåda fram en

ny långsiktig vision för GBC. Men året bjöd på

fartgupp i form av fortsatta pandemieffekter

där restriktioner i samhället blev ett inslag

under vintern. Och internt i GBC brottades vi

mycket med frågor kring hur vi bedriver vår

elitverksamhet och vad målet med den faktiskt

är. Det är svårt att bli tydlig i den frågan när

inte den övergripande visionen för hela verk-

samheten är uppdaterad och förankrad. I

samband med detta blev det även avhopp i

styrelsen som i sig påverkade arbetet.

Jag ser att många i vår verksamhet är trötta.

Trötta efter över två års slit med att anpassa

och parera för nya förutsättningar. Trötta efter

att behöva ta svåra beslut med avvägningar

som skapar tråkiga konsekvenser vad man än

väljer. Anställda och ideellt engagerade som

kämpar på och lever på hoppet att det ska

komma en ny fas i vår verksamhet där

omständigheterna är enklare och roligare igen.

Mitt i allt har vi glädjande nog fortfarande en

verksamhet som är i gång. Vi har massor med

medlemmar som utövar den sport som vi alla

tycker så mycket om och vi kan nu tävla och

träffas igen. Vi har byggt fyra nya utomhus-

banor! Utöver detta har Sverige sportsliga

framgångar inom både beachvolley och volley-

boll på världstoppnivå, oerhört roligt att följa.

Med hopp om att styrelsen framåt ska kunna

lyfta blicken och börja jobba än mer långsiktigt

och strategiskt och i det skapa fler möjligheter

att engagera medlemmar. Tålamod och hårt

arbete krävs från oss alla.

Läs mer på kommande sidor från de olika

ansvarsområdena i styrelsen om vad som skett

under året som gått.

Anneli Friborg, Ordförande GBC
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2. Kassören rapporterar

Fyra nya utomhusbanor på en fjärde etage nivå byggdes under våren 2022

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 startade starkt med få

restriktioner men gled inför andra kvartalet in i

en ny pandemivåg med hårda restriktioner

inför julen. Under aktuellt verksamhetsår har

vi haft 3 månaders amorteringsfrihet. Vilket

innebär att vi under de månaderna bara

betalade för räntan och då i praktiken

förlängde vår avbetalningstid för lånen. Inför

sommaren investerade vi i fyra nya utomhus-

banor vilket resulterade i ett bättre resultat för

sommaren som normalt sett är vår ekonomiskt

tuffaste period på året.

Resultatet för verksamhetsåret blev positivt

990000kr mot budgeterade 360000kr. På

intäktssidan nådde vi inte riktigt upp till

budget utan slutade ca. 680000kr under

budget. Men det balanserades upp av att

personalkostnaden var ca. 1100000 under det

budgeterade. I längden är det inte hållbart att

spara in så mycket på personalkostnaden utan

är något vi måste ändra på snarast.

Sammanfattningsvis så tog vi oss ur även

detta år med en stärkt kassa och det ser ut att

behövas när vi istället går in i ett nytt

verksamhetsår med bland annat skenande

elpriser.

Max Callenberg, Kassör

Styrelsemöte med en ung suppleant
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3. Elit

GBC dominerade på SBT5* i Åhus. Guld till Herrmann, Malmström, Appelgren, Ribom

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 framöver.

Våra satsande toppspelare tillhör den så

kallade WT-gruppen (World Tour), utöver det

har vi Elit- och Utmanargrupper. Tillsammans

utgör dessa träningsgrupper klubbens elitspår.

Detta år slogs WT och Elit-herr ihop och det

bildades en större träningsgrupp.

Under året har damernas WT-tränare och

klubbens huvudtränare Martin Appelgren valt

att avsluta sin roll för att kunna satsa på sin

egna spelarkarriär i Tyskland. Elvir Rakovic,

tidigare tränare för WT-herr har gått in och

tagit ett större ansvar för både herr och

dam-grupperna med gott resultat. Under året

så har vi också jobbat och jobbar fortsatt på

att utöka antal tränare för att på sikt få en

stabil tränarstab som kan driva elitspåret och

göra det ännu bättre. Finn Alden-Joyce har

under HT 22 stöttat upp och coachat WT-dam

under några tillfällen.

Prestationerna på hemmaplan har fortsatt

varit på absoluta toppklass där GBC varit på

pallen veranda tävling. På herrsidan har GBC

varit i final i samtliga 9(!!) Swedish beach tour

tävlingar som gått av stapeln säsongen 2022.

Damsidan har också levererat i yttersta klass

med pallplatser på samtliga tourstopp,

säsongen kröntes med tourfinalguld för GBC i

både herr och damklassen med Jakob Wijk

Tegenrot samt Hulda Rudberg i varsin klass.

Internationellt så har vi haft spelare ute som

testat sina vingar på den internationella

arenan. Något som är en nödvändighet för att

kunna utvecklas och nå det övergripande

målet för elitverksamheten. På herrsidan har

Appelgren/Herrmann stått för det mesta

tävlandet med 5 internationella tävlingar och

några fina avslutande tävlingar där man

lyckades kvala in till Maindraw/ huvud-

turneringen. Damsidan har flera spelare åkt

och testat på att spela internationellt på
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världstouren med många nya erfarenheter

som vi hoppas ger blodad tand och sporrar

våra satsande att fortsätta åka och spela på

den internationella arenan.

Klubben arrangerade även en NEVZA där våra

spelare fick mäta sig mot våra nordiska

grannar. Bäst placerad bland GBC där blev

Ribom/Malmström med en fin andraplats, på

herrsidan tog Appelgren en tredjeplats

ackompanjerad av Hölting-Nilsson.

Nedan redovisas några fler av de fina

prestationerna från våra spelare under

säsongen 2021/2022.

Många fina resultat av våra spelare
Finalplatser i Sverige:

SBT – Swedish Beach Tour, SM och tourfinal:

Guld:

Stefan Andreasson/Linus Tholse (Göteborg)

Christoffer Lewin/Linus Tholse (Ljungby)

Jakob Tegenrot/Linus Tholse (Umeå)

Jakob Tegenrot/Linus Tholse (Tofta)

Martin Appelgren/Alexander Herrmann

(Göteborg)

Klara Ribom/Sara Malmström (Kalmar)

Klara Ribom/Sara Malmström (Åhus)

Martin Appelgren/Alexander Herrmann (Åhus)

Hulda Rudberg/Camilla Nilsson (Ljungby TF)

Jakob Tegenrot/Linus Tholse (Ljungby TF)

Silver:

Felicia Granberg / Sigrid Simonsson (Umeå)

Martin Appelgren / Daniel Gruvaeus (Umeå)

Hulda Rudberg/Selma Robinsson (Habo)

Stefan Andreasson/Anton Andersson (Habo)

Stefan Andreasson/Anton Andersson

(Göteborg)

Stefan Andreasson/Anton Andersson (Tofta)

Christofer Lewin/Jakob Hölting Nilsson

(Kalmar)

Simon Bohman/Jakob Molin (Åhus)

Jakob Tegenrot/Linus Tholse (SM Tylösand)

Klara Ribom/Sara Malmström (SM Tylösand)

Martin Appelgren/Alexander Herrmann

(Ljungby TF)

Utöver dessa ett stort antal tredjeplatser, som

vi ser dominerar GBC stor del av spelplanen i

Göteborg. Vi ser fram emot fortsatt utveckling

av vårt elitspår för att öka den internationella

närvaron. Hoppas på fler möjligheter att tävla

och många fina framgångar!

Simon Bohman, Elitansvarig

Fotocred: SBT/Jakob Birgersson
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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 - Under verksam-

hetsåret har vi fått in Erica Frischenfeldt som

ny juniortränare. Överlämningen från Peter

Appelgren till Erica och samarbete mellan

juniortränare, kansli och junioransvarig /

juniorutskott har gått bra under året. Vi se

fram emot ett fortsatt bra samarbete med

Erica, och Peter kommer fortsätta med några

punktinsatser vid behov.

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 etc.

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 höstlov. 

Antalet träningsaktiva juniorer - Under hösten

och våren 21/22 har vi sett ett stabilt intresse

på hög nivå av juniorer i vår verksamhet. Vi har

också sett att många juniorer som deltagit i

våra prova-på pass under våren och sommaren

har valt att anmäla sig till höstens

juniorträningar, mycket glädjande!

HT21 (HT20): Totalt 213 (286) varav 127 (171)

flickor, 86 (115) pojkar

VT22 (VT21): Totalt 177 (261) varav 106 (155)

flickor, 71 (106) pojkar

ST22 (ST21): Totalt 55 (95) varav 34 (57) flickor,

21 (38) pojkar

Junior Challenge – Interna klubbturneringar

har under året arrangerats vid 2 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 2021: 51 juniorer

Februari 2022: (inställd pga Covid-19)

Juni 2022: 55 juniorer

Stars`N Talents är en klubbturnering som blivit

tradition där några av klubbens utmanar-

juniorer paras ihop med en elitspelare. 14 av

klubbens juniorer fick under hösten möjlighet

att delta och det var mycket uppskattat av

både juniorer och vuxna elitspelare!

Sanktionerade Juniorturneringar – Under

2021/2022 genomfördes totalt fyra

rankinggrundande ungdomsturneringar:

● Halloween cup (U16) - 11 lag (5F / 6P)

● Juniorturnering U18 (mars 2022) - 9

lag (5F / 4P)

● Easter cup (U17)  - 20 lag (12F / 8P)

● Junior Masters (U17 / U20) - 16 lag (8F

/ 8P)

Läger och beachvolleyskola under 21/22 har

genomförts under såväl sport- och höstlov, och

även Åsa-läger under vecka 26 blev av.

Höstlovsläger 2021: 14 juniorer

Sportlovsläger 2021: 8 juniorer

Påsklovsläger 2021: INSTÄLLD

Åsa-läger vecka 26: 55 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

Sida 8 av 14



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.

Deltagandet på SM-veckan är fortsatt stort.

SM var tillbaka som vanligt med många klasser.

GBC spelare deltog i alla ungdomsklasser och

till och med 6 juniorer kvalade in till senior

SM!

- Ebba Olofsson / Nicole Tiourine

- Bolla Falkenby Thoren / Erica

Frischenfeldt

- Hugo Dahlgren / Daniel Johansson

GBC kämpade tappert och fick efter

SM-veckan totalt 9 junior-medaljer med sig

hem:
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● Guld

○ U15 - Livia Ottosson

○ U15 - Noah Granqvist

○ U16 - Cornelia Serneke

Wolmebrant

● Silver

○ U17 - Thea Karlsson

● Brons

○ U 16 - Joel Junholt

○ U19 - Bolla Falkenby

Thoren / Erica

Frischenfeldt

○ U20 - 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 2021/2022 har vi haft 258

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

sammanlagd 107 juniorer.

Det är väldigt roligt att få arbeta med våra

underbara juniorer!

Haiko Steitzer, Junioransvarig
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5. Träning, Tränare och Utbildning

5.1 Träning och Tränare

Antalet medlemmar har efter pandemin igen börjat öka.

Höstterminen 2021 drog igång med ett ryck

och på flera sätt märktes det att Covid nyligen

släppt sitt grepp. Många mer erfarna spelare

hade under pandemin valt att ägna sig åt

andra fritidsaktiviteter och klubben blev därav

av med många erfarna tränare. På juniorsidan

sköt antalet anmälningar i höjden. Förutom att

antalet juniorer ökade, så var anmälan till de

vanliga träningsgrupperna igen tillbaka till det

normala.

Seriespelet var igång som vanligt, men att

vissa regler från pandemitiden fick vara kvar.

Klubben ville fortfarande se till att de tävlande

stannade hemma ifall någon kände sig krasslig.

Det hände visserligen att spelare togs in som

reserv och hade högre ranking än resten av

gruppen och korrigeringar av poäng kunde

ändras i efterhand.

Utöver träningar och seriespel drog även

tävlingar igång igen. Nu var det ordentligt med

rörelse i beachvolleyhallen igen. Det fanns
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plats i tävlingarna så att det räckte och blev

över, med det märktes att medlemmarna var

sugna på att tävla igen. Även

medlemsevenemang som lotturneringar tog

sig successivt tillbaka.

Ny termin efter årsskiftet blickat tillbaka innan

pandemin, så följde antalet anmälda samma

trend. Brukligt brukar det vara lite färre som

anmäler sig till träningsgrupp på våren. När

temperaturen började stiga utomhus började

spelarna allt eftersom börja på att ta sig

utomhus för att träna. Vad kunde inte vara

bättre att vi i början på sommaren kunde

inviga fyra nya banor utomhus att använda.

Sommaren liknande igen hur dom var innan

pandemin. Våra brasilianska tränare Klaus och

Josias var igen hos oss och täckte många

tränartimmar. På så vis behövde våra aktiva

spelare inte stanna i Göteborg i samma

utsträckning med tränaråtaganden, utan

istället ha möjlighet att resa iväg för att tävla.

5.2 Utbildning

Under det senaste året har klubben utbildat

en ny generation tränare. Det var behövligt när

klubben tappat så många tränare med flera års

erfarenhet i ryggen. I början av höstterminen

var antalet tränare utan tränarutbildning

förhållandevis hög. Allt eftersom året gick och

höst blev till vinter genomfördes flera tillfällen

att utbilda steg 1 tränare, men även att

vidareutbilda tränare med en utbildning sen

tidigare. När vårterminen startade var det med

en betydligt mer erfaren tränarstab än innan.

Under det senaste året har klubben hållit i

flera tillfällen för tränare att lära känna

varandra bättre och att ha möjlighet att utbyta

erfarenheter med varandra. Feedbacken vi fått

av dessa träffar är att de varit väldigt

uppskattade och fler blir det av i framtiden.

Ludvig Simonsson

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

Som vi alla har längtat efter turneringar och

att kunna se våra bästa spelare tävla i sanden

igen. Även om inte året i helhet har varit fritt

från restriktioner så har vi iallafall fått en

komplett tävlingssäsong 2022. Förra årets

ändringar med nytt tävlingssystem känns

fortfarande något förvirrat och när vi

anammar världstourens system så passar dom

på att byta till ett system som är snarlikt med

det gamla svenska systemet.

Den stora skillnaden i år är att vi har inte bara

haft ett Swedish Beach Tour stopp utan vi har

haft två stycken. Första hade vi inomhus 15-16

april som var en så kallad 4*. Detta motsvarar

den gamla  vanliga Sverige touren. Medans vi

under sommaren 9-10 juli anordnade en 5*

som motsvarar gamla SBT Masters.

Våra populära medlemsaktiviteter After Beach

och Onsdagsgrillen har gått som tåget under

hela verksamhetsåret och det är så himla kul

att se medlemmar på alla nivåer spela

tillsammans på planen.

Utöver det har vi arrangerat våra

återkommande turneringar Halloween Cup,

Rookie Cup, Easter Cup, och Quing/King/

Queen. Och äntligen kunde vi återigen

arrangera Klubbmästerskapet enligt mångårig

tradition i maj!

Max Callenberg

Event- & Tävlingsansvarig

GBC Klubbmästerskap maj 2022
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7. GBC Styrelse och Ipanema Beach AB

GBC Styrelse
Även detta år har speglats av pandemin men efter halva

verksamhetsåret har möten äntligen kunnat hållas face to face

igen. Ca 10 styrelsemöten har varit under året och en mängd

arbetsmöten utöver det. Året har präglats av att komma igång

och bygga upp engagemang igen efter pandemin. Många

diskussioner om rutiner för interna informationsflöden mellan

styrelserna och personal för att skapa förståelse och delaktighet

i prioriteringar och beslut.

GBC Styrelse:

Anneli Friborg, Ordförande

Max Callenberg, Kassör & Eventansvarig

Haiko Steitzer, Junioransvarig & Sekreterare

Johan Rininsland, Elitansvarig (avgick mars 2022)

Simon Bohman, Elitansvarig & Vice Ordförande

Ludvig Simonsson, Tränings-, Tränar- och Utbildningsansvarig

Diana Mårdbrink, Marknadsföring

Juniorutskott:

Manjit Sigström

Helena Nordahl

Diana Mårdbrink

Erica Frischenfeldt

Valle Orrebeck

Haiko Steitzer

Valberedning:

Elin Westin, Ordförande

Gustav Lösnitz, Ledamot

Alexander Herrmann, Ledamot

Revisor: Henrik Olsson, BDO

Kommunikation:

GBCs främsta kommunikationskanaler är hemsidan

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

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:

Linda Grönberg (Klubbansvarig GBC Kansli)

Johanna Sjöström (GBC Kansli)

Sandra Krook (Projektledare, GBC Kansli)

Anders Nordahl (Marknad och drift)

Ylva Möller (Reception/Bar)

Linn Backström (Kock) (Slutat under året)

Peter Westerlund (Kock) (Slutat under året)

Alu Wassfelt (Servis/Kock/Bar)

Angelin Turylo (Kock)

Mina Sandberg (Servis) (Slutat under året)

Zurarath Wafir (Vaktmästare/Städ)

Wail Alrifai (Vaktmästare/Städ/Kock)

Deltidsanställda under året:

Martin Appelgren (Huvudtränare/Coach WT-dam)

Elvir Rakovic (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)

Björn Wennerborg (Timanställd)

Alexander Lossev (Timanställd)

Daniel Johansson (Timanställd)

Lara Hamid (Timanställd)
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