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I Kviberg, Göteborg äger och driver vi Världens största beachvolleyhall 



▪  16 planer inomhus. 6 utomhus  
▪  Störst i världen 
▪  200.000 besök varje år 

▪  Panoramavy över planerna 
▪  Beachbar 
▪  Dagens lunch & A la Carté 

▪  Fullutrustat gym 
▪  Relaxavdelning 
▪  Gruppträning 



 
  

•  Göteborg Beachvolley Club 

•  Landets i särklass största klubb 
•   med drygt 1200 medlemmar 
•  Seriespel från nybörjare till elit 
•  Aktiva människor 
•  Hela familjen 
•  I tillväxt 

 
 
 
 
 
 



Beach Center ägs och drivs av medlemmarna Göteborg Beachvolley Club 

Hos oss är alla välkomna och det finns möjlighet till träning och spel på alla 
nivåer, nybörjare till elit. Beachvolley är en sport som passar både gammal 
och ung och som är rolig och givande oavsett nivå. 
 
Vi tar ett stort socialt ansvar som förening och strävar efter att attrahera 
alla grupper i samhället. Det ska vara enkelt, tillgängligt och billigt att spela 
beachvolley. Vi vill förena människor och skapa nya möten. 



Det började i Högsbo 1999 
 
§  Hallen togs över 
§  Ny sand 
§  Nytt prissystem 
§  GBC anställer en person som driver 
§  Succesivt lockas nya medlemmar 
§  Intresset för beachvolley växer 
§  Beläggningen ökar 
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Utveckling av omsättning 

OMSÄTTNING 

1999-2000 2000-2001 2004-2005 2007-2008 

2010-2011 2012-2013 2014-2015 

2014/2015 

GBC 1,0 GBC Faktura 2,7 

Restaurang 2,8 Gym 0,3 

Uthyrning banor 5,7 



Framgångsfaktorer 
 
 
§  Enkelt att boka spontant 
§  Trevlig och inspirerande miljö 
§  Kombination ”Robin Hood filosofi” 

 
 
 



Hur kan kommunen hjälpa? 
§  Anvisa mark 
§  Hjälpa till med förprojektering 
§  Ge kommunal borgen 
§  Investeringsbidrag / driftsbidrag 
§  Samordna de olika kommunala förvaltningarna? 

 
 
 



Varumärke 

Personalplanering 

Bokningssystem 

Kassasystem 

Ekonomisystem 

Leverantörer 



3 goda råd 

• Klubb 
• 1. Anlita yrkesfolk, det får kosta. 
 
 
• 2. Ha tålamod, var långsiktig 
 
 
• 3. Fråga kommunens 
representanter konsekvent: vem 
representerar ni? 

 
 

• Kommun: 
• 1. Hjälp till med förstudie, 
arkitekt och förfrågningsunderlag 
 
• 2. Någon behöver samordna 
förvaltningarna, företräda 
kommunen. 
 
• 3. Metod för att säkerställa 
projektet och även framtida drift 


