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Sammanfattning

Malmö Beachvolley Club (MBC), nedan benämnt klubben, har under 2020 arbetat vidare med driva 

och utveckla verksamheten. 

Efter att under 2019 slitit med mycket manuellt arbete efter att vårt medlemssystem slutat fungera 

så har vi under 2020 istället slitit med att implementera IdrottOnline som vårt nya system. Detta har 

våra tränare märkt eftersom närvaron numera registreras i en app istället för i ett Google dokument. 

Det har inte gått helt smärtfritt, men vi hoppas och tror att det kommer bli bättre och bättre vad det 

lider.

Förutom arbete med det administrativa så har vi så klart kämpat med att anpassa vår verksamhet till 

den pågående pandemin. Under våren ställde vi in all tävlingsverksamhet under lång tid och även de 

sista veckorna av träning i hallen och alla sociala events fick ställas in. Efter att situationen lättat en 

aning så fick vi återigen börja arrangera tävlingar och våra träningar utomhus rullade på som vanligt 

med undantag för att vi ordnade med tvål och handsprit för sterilisering av bollar och händer. Som 

ingen kan ha missat så kom det under hösten en stark andra våg med  hög infektionsspridning och 

vi var därför tvungna att avbryta igen efter mindre än halva höstterminens träning. Även starten 

av vårterminen är uppskjuten på, när detta skrivs, obestämd tid. Som om inte corona vore nog 

drabbades vi under sommaren även av sabotage i form av krossat glas på planerna både i Västra 

Hamnen och vid Gamla IP, vilket ledde till inställda tävlingar och träningar. Trots ovan nämnda 

strul så hade vi ett högt söktryck till träningarna, både på vuxen- och barn- & ungdomssidan, och 

seriespelet som vi arrangerade. Dessutom var och många av de tävlingar som vi kunde arrangera 

överfulla. Vi hoppas att detta skall hålla i sig även efter att Coronapandemin är över.  

Klubben har som uttalat mål att flytta verksamheten till en större, och till sporten bättre lämpad, 

hall. Detta behov blir större och större då även sporten Footvolley växer. Under hösten så har vi 

försökt återstarta detta arbete detta genom att sätta samman en ny grupp bestående av ett antal 

MBC-medlemmar som tittar på olika förslag på lösningar. Det planeras även förändringar vad gäller 

planerna utomhus i Malmö. Arbetet vid Gamla IP har inletts och två av planerna är borttagna. Vi har 

blivit lovade att det skall finnas tre bokningsbara planer under sommarhalvåret så att vi kan bedriva 

träning där även i år. 
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Styrelsen

 Styrelsen har bestått av:

• Ordförande Karl Bacos

• Kassör Litza Bäckström

• Sekreterare Mariell Nyman

• Ledamot Malin Åkerberg

• Ledamot Elin Mattson

• Ledamot Emma Henriksson

• Ledamot Hanna Jisser

• Ledamot Tomas Kesek

• Anna Paulin Rosell/Therese Hågerup 

Samt suppleanter:

• Johanna Falk

• Niklas Johansson

• Vegar Limstrand 

Övriga förtroendeposter 
 

Valberedningen har bestått av:

• Anders Bergmark

• Caroline Andersson

• Peggy Thornström

Revisor: Sofi Häckter

Materialansvarig: Niklas Johansson

 
Sammanträden under året
Styrelsen hade sammanträden under året, protokoll finns på vår webbsida. 

Information från sammanträden (MBC’s webbsida)
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Ledning och styrning

Under 2020 har vi för första gången haft två ledamöter med ansvar för tävlingsverksamheten. Detta 

p.g.a. att det är en ganska betungande post. I år kom även förbundet med en ny programvara för 

tävlingarna vilket lett till merarbete.

Under året var vi tvungna att arrangera ett extrainsatt årsmöte för val av en ny ledamot till styrelsen. 

Detta berodde på att en av styrelsens ledamöter flyttat från Malmö p.g.a. nytt jobb och inte kände 

sig ha tid att göra ett fullgott arbete i styrelsen. Detta mötet arrangerades digitalt och resulterade i 

att Therese Hågerup valdes in som ledamot med ansvar för kommunikation och marknadsföring. 

Therese har fått en flygande start i sitt arbete vilket vi är väldigt glada för.

Inför 2021 så vill styrelsen öka antalet ledamöter för att kunna få två personer med ansvar för vår 

barn- och ungdomsverksamhet. Detta grundar sig i att det varit en tung post och vi får fler och fler 

medlemmar i denna kategori vilket innebär mer arbete. 

Medlemmar och licens

Under våren 2018 havererade vårt medlemssystem och det har inneburit en större administrativ 

belastning på våra styrelsemedlemmar. Från och med vårterminen 2020 har det nya 

medlemssystemet, Idrottonline (IO), varit i full gång vilket inneburit att vi kan ha allt samlat vad 

gäller medlemshanteringen. Fortsatt är det en process för att sätta sig in helt i alla funktioner och 

hur vi kan använda det på bästa sätt men det känns skönt att vi efter mycket strul äntligen är igång. 

För våra medlemmar är den stora skillnaden som märks att vi nu närvarorapporterar direkt via IO, 

antingen via hemsidan eller app. Det har tyvärr inte varit helt lätt med rapporteringen men IO har nu 

inför 2021 skapat en ny app som ska göra det ännu enklare. 

Nedan följer tabeller för medlemsantal och licenser och våra medlemsregister visar även att vi 

fortsätter vara en av världens mest jämställda sport, med ett litet överhäng för kvinnor då vi är 57% 

kvinnor och 43% män i klubben. Då medlemshanteringen har skötts utan ett fungerande system har 

det varit svårt med exakta siffror från tidigare år, men kommer vara enkelt att följa framöver. 
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Ålder Antal medlemmar 2020
4-6 år 5
7-12 år 38
13-19 år 67
20-25 år 35
26-40 år 261
41-50 år 60
51-60 år 11
61 - uppåt år 1
Totalt: 478

Tabell 1. Antal medlemmar i föreningen, år 2020. 

Ålder 2019 2018 2017
4-6 år 8 0
7-12 år 27 16
13-19 år 38 48
20-25 år 17 31
26-64 år 309 358
61 år - och uppåt 0 0
Totalt 399 400 453

Tabell 2. Antal medlemmar med tävlingslicens, år 2013-2020. 

År 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Antal medlemmar 
med tävlingslicens

155 120 188 172 195 246 213 232

Tabell 3. Antal medlemmar med tävlingslicens, år 2013-2020.
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Träning

Malmö Beachvolley Club har organiserat träning under höstterminen och vårterminen på Hyllie 

Sportcenter samt under sommaren på både Malmö IP och i Västra Hamnen. Antalet medlemmar 

som tränat med oss varje vecka de olika träningsperioderna presenteras i tabellen nedan. 

Period Tränings- 
grupper

Träningsplatser i 
grupperna

Aktiva tränare

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Vår 29 27 238 230 40 44
Maj/juni 23 29 200 230 19 14
Juli/aug 14 22 33 140 5 9
Höst 18 32 240 275 36 37
Totalt 84 110 595 975 100 104

 Tabell 4: Träningsgrupper fördelat under respektive period. 

2020 har varit ett år där intresset har varit stort både under vår, sommar och höst. Antalet 

medlemmar som tränar har ökat sedan år 2019. Klubben klarade nästan träna klart vårens träningar 

under VT20 innan smittspridningen ökade kraftigt och restriktionerna stramades åt, vi valde därför 

att avbryta när det fanns tre träningsveckor kvar på VT20. När sommaren kom kunde vi trots 

rådande Corona-läge sätta igång verksamheten igen utomhus. Sommarträningarna genomfördes och 

intresset och deltagande var det största vi haft. När sommarsemester ställdes in och andra aktiviteter 

var begränsade drog sig folk till en corona anpassad beach träning. Tyvärr så drabbades vi av 

sabotage med glaskross i sanden vilket resulterade i en veckas inställda träningar. 

Som kompensation för våren och sommarens inställda träningstillfällen gavs det rabatt till samtliga 

medlemmar för träningarna HT20. Med anledning av corona så ställdes träningarna för HT20 in 

efter 27/10. I december betalades det därför ersättning ut för 8 missade träningsveckor. 

Vi har fortsatta svårigheter i att schemalägga våra träningar och hitta personer som är intresserade 

av att vara tränare, både under vår, sommar och höst. Vi har sett ett ökat intresse för träning men 

inte ett ökat intresse för att vara tränare, därför har ett fåtal personer dragit ett stort lass. Denna 

lösning är inte hållbar i längden och därför höll vi en workshop om framtida utformning av träning. 

Den samlade kompetensen från flera generationer av mbc medlemmar och gav många bra ideer som 

vi planerar att pröva för att hitta en lösning för vårt träningsupplägg i längden. Detta kombinerat 

med arbetet mot fler beachplaner i Malmö hoppas vi ska ge oss bättre möjligheter för träning 
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både under vinter och sommar. Ett kvarstående problem är det begränsade antalet banor inomhus 

kombinerat med de ökade intresset. Vi har valt att lägga fler träningar på fredagar och helger för att 

möjliggöra utökning av vår verksamhet men denna lösning är egentligen suboptimal och i längden 

behövs fler banor.

Plan 2021
Under 2021 kommer vi fortsätta jobba för att träningsverksamheten ska bli ännu bättre. Tränarna är 

vår viktigaste resurs och vi önskar bygga upp en kompetent intern tränarstab. Med förhoppning om 

att vi ska börja träna igen som vanligt så planerar vi att hålla fler workshops samt sociala aktiviteter 

för våra tränare i syfte att öka kvalitén på träningarna, skapa en starkare sammanhållning mellan 

tränarna samt öka intresset för att vara tränare för klubben. Vi hoppas på att fler av våra medlemmar 

ska vilja utvecklas som tränare och därmed höja kvaliteten på våra träningar samt utveckla våra 

spelare ännu mer.

Vår- och höstträning planeras att genomföras på hyllie sportcenter. Då banorna på IP är borttagna 

planeras sommarträningarna att hållas i Västra Hamnen i den mån det går utöver de banor som blir 

kvar på IP under sommaren. 

Barn- och ungdomsverksamheten

Klubben hann med att starta vårens träningar under VT20 innan Corona bröt ut på allvar men var 

tvungna att avbryta när det fanns tre träningsveckor kvar på VT20  eftersom smittspridningen 

ökade kraftigt. När sommaren kom kunde vi trots rådande Corona-läge sätta igång verksamheten 

igen utomhus. Det fanns ett stort intresse bland barn och ungdomar men tyvärr var närvaron 

relativt låg, vilket bland annat kan ha berott på mejlutskick som inte fungerade som det borde. 

Sommarträningarna präglades dessutom av sabotage med glaskross i sanden vilket givetvis 

påverkade både träning och diverse tävlingssammanhang. 

Marknadsföring 
Under 2020 har vi deltagit på “Kul i Malmö” aktiviteter under sportlovet, sommarlovet - “Urban 

Beach” nere på Ribban, samt Höstlovet precis som tidigare år. Höstlovet blev delvis inställt pga 

Corona och vi kunde endast erbjuda “prova på” under måndagen och tisdagen. Vi har fortsatt med 

att erbjuda olika tider för olika åldrar under höst- och sportlovet men fokus ligger fortfarande på 

de yngre barnen då de visats vara mest aktiva. Under sportlovet var första timmarna 10:00-13:00 

avsedda för yngre barn (6-12 år) och efterföljande två timmar 13:00-15:00 för ungdomarna. Det 

har fortsatt varit störst intresse bland den yngre ålderskategorin - speciellt under sportlovet. Vi hade 
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över 100 besökare under flera av dagarna under sportlovet med fyra duktiga ungdomar på plats som 

ledare.

Vi hade tänkt vara på med på Olympic dagarna men även detta event ställdes in på grund av 

rådande Corona situation och därför kunde vi inte marknadsföra oss via den kanalen detta år. 

Urban Beach 2020 lockade unga och gamla även detta år att prova på beachvolleyboll, om än i 

något mindre skala. Faciliteter såsom matvagnar och tält med mera var begränsat på grund av 

Corona. Vädret hade också kunnat vara bättre men vi hade många duktiga ledare på plats som 

visade upp vår sport under fyra veckors tid, fem dagar i veckan oavsett regn eller sol. Totalt antal 

besökare beräknas till drygt 250 vilket kan jämföras med året dessförinnan där besöksantalet nådde 

dryga 1000. 

Vi deltog även i “Kul i Malmö” och erbjöd “prova på” beachvolleyboll under höstlovet men var 

tvungna att avbryta verksamheten på grund av intensivare läge för smittspridning i Skåne. Vi hade 

verksamheten öppen under måndagen och tisdagen då vi drog in cirka 70 besökare totalt.

Träning för barn och ungdom
När höstterminen 2020 inleddes såg vi återigen ett stort intresse för beachvolleyboll trots en relativt 

svårgenomförd sommar med glaskross, Corona och sämre väder. De mindre grupperna i ålder 5-8 

år fortsätter visa intresse och det bör uppmärksammas lite extra då de kräver stort engagemang 

gällande träningsupplägg och mer lek i sanden - även om de vill ha mycket bolltouch. Här ligger 

utmaningen i att försöka skapa en tränings-atmosfär likt “volleybompa” konceptet men i sanden. 

För det behövs fler engagerade föräldrar som kanske kan delta lite lätt med sitt barn men att 

träningen givetvis fortfarande leds av en MBC barntränare.

De största barngrupperna är i åldrarna födda mellan 2006-2008. Cirka 80 procent av alla barn och 

ungdomar är alltså runt 14 år vilket även är åldern för att börja träna 1,5-timmes pass istället för 

1-timmes pass. Med tanke på att de flesta träningstillfällen för barn har bedrivits på lördagar under 

både vår- och höstterminen kan dessa extra halva timmar komma att ställa till det för framtida 

schemaläggning. Det kan med andra ord bli ont om plats. Dessa ungdomsgrupper är dessutom så 

pass stora att de vill träna 2 gånger i veckan istället för 1 gång i veckan. Här ligger utmaningen i att 

försöka förvalta dessa gruppers tider så att vi inte förlorar deras stora intresse för sporten. Vi får se 

dem som de nya juniorerna (så småningom).  
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Under HT20 (innan vi avbröt träningarna) har vi bedrivit barn och ungdomsträning för totalt 

sex grupper på lördagar och två grupper på måndagar för de som sökt 2 träningar i veckan. Då 

Footvolley hade bokningar kvar sedan tidigare termin och på grund av kommunikationsbrist 

gällande detta var flera grupper tvungna att flyttas fram i tiden vilket medförde undermålig 

träningstillfälle rent tidsmässigt. Det i sin tur påverkade tyvärr närvaron för aktuella grupper. 

För året 2021 behöver vi fortsätta jobba med att arrangera workshops för barn- och ungdomstränare 

såsom volleybompa-ledare exempelvis och vi behöver fortsätta utveckla engagerade och duktiga 

ungdomar och föräldrar i rollen som tränare eller i rollen som barn- och ungdomsansvariga 

“förlängda arm”. En bra start är att det i fortsättningen kommer finnas två personer som fördelar 

barn- och ungdomsposten vilket förhoppningsvis medför bra brainstorming och ett bra fördelat 

framtida arbete. 

Vi hoppas på ett bättre år med mindre effekter av pandemin som Covid-19 fört med sig och därmed 

på fler engagerade medlemmar för barn- och ungdomsverksamheten, fler workshops, ett fortsatt 

utvecklande av träning och anpassa nivå, samt KAS-turneringar där vi mixar barn, ungdomar och 

vuxna för att skapa en sann MBC-familjanda. 

Tävling

På grund av coronapandemin har året 2020 präglats av mycket osäkerhet, besked som kommit med 

kort varsel, inställda tävlingar och diskussioner kring riktlinjer. Den 31 mars meddelade Svenska 

Volleybollförbundet om beslut att ställa in hela tävlingsperiod 2 (TP2), som sträcker sig från 1 april 

till 17 maj. Löpande kom sedan uppdateringar om inställda tävlingar fram till den 14 juni, totalt 

hade vi 4 tävlingar under våren som ställdes in. Detta innebar också att vår förhoppning om att 

arrangera Swedish Beach Tour i Malmö försvann.  

Den 14 juni lättade restriktionerna och vi kunde då arrangera tävlingar igen men med vissa 

restriktioner om max 32 spelare och ingen publik. Vi spärrade av området i Västra hamnen från 

publik och kunde ta in max 8 lag av varje klass till Open. Det var generellt en del väntande lag, 

främst till Open Grön. Kommunikationen inför tävlingar under utomhusperioden har varit mycket 

mer nedtonad än planerat på grund av publikförbud på grund av pandemin samt sabotage av planer 

inför tävlingar (se kommentar angående sabotage nedan). Detta har inte påverkat deltagandet i 

tävlingarna.  På ett säkert sätt valde vi att i maj dra igång ett seriespel som blev mycket uppskattat. 

Det pågick under söndagar 10 maj - 28 juni. Antal deltagare: 20 damlag, 25 herrlag.
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I juni drabbades vi vid upprepade tillfällen av sabotage av beachvolleybanorna utomhus i form av 

krossat glas. Detta ledde till att ytterligare en tävling fick ställas in och vi förberedde en strategi 

för hur vi skulle kunna genomföra tävlingarna om planerna skulle visa sig vara saboterade inför en 

tävlingsdag.

Inför utomhussäsongen 2019 infördes obligatoriska tävlingsledare, tidigare har tävlingsansvarige 

förlitat sig på frivilliga men det förhållningssättet visade sig ej möjligt under våren 2019. Numera är 

det i första hand SATS-spelare som ej tilldelats något tränaruppdrag som fördelas ut under somma-

rens tävlingar. För vår- och höstsäsong tillfrågas en spelare i startfältet att vara tävlingsledare då det 

är avsevärt mindre betungande. Till trots för denna tvingande åtgärd har det under året varit vansk-

ligt att finna personer som vill och kan ställa upp som tävlingsledare. 

Restriktionerna och riktlinjerna innebar ett större ansvar och mer arbete för tävlingsledarna denna 

säsongen. 

Tävlingsunderlaget för de två senaste utomhussäsongerna ser ut som följande:

Dam 2020 Dam 2019 Herr 2020 Herr 2019 Mixed 2020 Mixed 2019
Antal lag 110 119 103 158 0 28
Antal tävlingar 15 15 15 15 1 2
Lag á tävling 7,9 9,2 6,9 10,5 0 28
Inställda 4 2 4 0 1 1

Tabell 5: Tävlingar under de två senaste utomhussäsongerna. 

*Under 2020 ställdes tävlingar in på grund av Corona och vandalism, ingen ställdes in pga för få 

anmälningar.

2019 tilldelades MBC 15st tävlingar samt 2 Mixed och under 2020 var siffran 18st samt 1 Mixed. 

Det är många faktorer som påverkar hur tävlingsunderlaget ser ut från år till år, men den tidigare un-

derliggande trend som man kunnat utläsa är att herrar tävlar mer än damer och att det således ställs 

in fler damtävlingar än herr. Det är svårt att dra några slutsatser kring årets underlag på grund av 

pandemin, men vi kan se ett trendbrott för utomhussäsongen. Under utesäsongen kunde vi endast ta 

in max 16 lag per tävling vilket påverkar deltagarantalet negativt.
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Inomhussäsongen : 
Dam 2020 Dam 2019 Herr 2020 Herr 2019 Mixed 2020 Mixed 2019

Antal lag 12 22 35 46 7
Antal tävlingar 6 0 0 0 2 0
Lag á tävlingar 6 7,3 8,8 11,5 7
Inställda pga 
covid-19

2 n/a 1 n/a 1 n/a

Inställda 3 1 1 0 1 0

Tabell 6: Tävlingar under de två senaste inomhussäsongerna. 

I slutet på oktober kom skärpta råd för Skåne vilket gjorde att vi fick ställa in höstens tävlingar efter 

endast en genomförd. Inomhussäsongen 2020 tilldelades vi 10 st Open + 2 mixed varav 5 st fick 

ställas in.

Under våren kom den nya programvaran för att administrera tävlingar från förbundet. Det nya 

systemet fungerar något bättre än det tidigare då det är snabbare och molnbaserat men det var en del 

buggar, främst i uppstarten, som strulade till det. Det krävs fortfarande att lottningen för challenger 

görs manuellt och läggs in i programmet i efterhand. Lösningen är fortfarande inte optimal då den 

är tidskrävande och i praktiken personberoende. 

Samarbetet med Volleytours som inleddes 2019 och som sponsrat med linnen och kepsar till 

topplacerade lag i tävlingarna fortsatte. Under året köpte vi även in kläder med tryck av MBCs 

logga som pris.

Antal licensierade medlemmar 2020: 161 st.

Plan 2021
Vi går in i ett osäkert år men ser till trots hoppfullt inför utomhussäsongen 2021. Vi har ansökt 

om att ha fler tävlingar än tidigare men har också valt att inte satsa på några stora events på grund 

av rådande läge. Det återstår att se hur många tävlingar vi får tilldelat under året och hur många 

deltagare vi kommer kunna ta in till dessa.

Vår ungdomsverksamhet växer och vi har ansökt om att få anordna en ungdomstävling för U16/U18 

under sommaren. Vi ser även över ett mer hållbart system för att engagera fler till att vilja och våga 

vara tävlingsledare. Det planeras upplärning med hjälp av workshops i början av sommaren.

Vi ska också fortsätta arbeta med att få in fler till att tävla och därför fortsätta satsningen på Rookie 
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cup.  I detta arbete ingår också att satsa mer på kommunikationen och våra informationskanaler vad 

gäller tävlingar. Vi ser också på möjligheten för att genomföra ett seriespel även i år. 

Administration och bidrag

Vi fick under 2018 problem med vårt medlemshanteringssystem (Gruppkoll) då det kraschade. 

I och med att vi inte har haft något systemstöd har vi fått ändra rutiner och lägga mycket mer 

tid på administrativt arbete. Det har även tagit lång tid att hitta ett nytt system som fungerar för 

oss, då väldigt många medlemssystem är utvecklade för lagsporter, såsom t.ex. fotboll, vilket då 

inte skulle lett till att förenkla vårt arbete. Vi är nu full gång med Idrottonline och som tidigare 

nämnt kommer våra medlemmar märka den stora skillnaden i form av att vi nu använder detta för 

närvarorapportering online. 

Styrelsen har fortsatt under 2020 sett till att söka de bidrag som går för olika delar i förening 

och detta arbete kommer även fortsätta under 2021. Som exempel söker vi bidrag för barn och 

ungdomsverksamheten, tränarutbildningar och våra större arrangemang. 

Kommunikation

För att nå ut till våra medlemmar använder vi oss av olika kommunikationskanaler såsom Facebook, 

Instagram och e-post. Facebook använder vi i störst utsträckning för att informera, skapa och bjuda 

in till våra olika event. 

Under 2020 har vår webbsida www.malmobeachvolley.se uppdaterats och är till stor del i riktlinje 

med webbtillgänglighetsdirektivet för att även nå ut till personer med funktionsnedsättning. Vi har 

skapat ett tydligare och mer konsekvent grafiskt uttryck, som vi kommer att arbeta vidare med i 

2021.

Vi inser vikten av kommunikation och kommer fortsatt att arbeta med information och 

kommunikation mot våra medlemmar under 2021. Vi kommer bland annat att skapa 

en kommunikationsstrategi och stärka vår grafiska profil, samt se över alternativa 

webbpubliceringsverktyg.
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Ny sandhall

Som ni säkert alla vet så är hallen i Malmö inte optimal för vår verksamhet , eller för beachvolley 

i stort. Taket är för lågt, ytan runt planerna är för liten, och de tre planerna räcker inte till våra 

nuvarande behov och definitivt inte för att vi skall kunna växa. Vi hade tidigare en grupp som 

tillsammans med Fritidsförvaltningen arbetade med olika förslag på lösningar. Efter att arbetet 

legat nere under en period så försökte vi kickstarta det hela under hösten i och med att en ny 

arbetsgrupp startades. Via en engagerad tidigare styrelsemedlem så har vi även varit i kontakt med 

Fritidsförvaltningen angående möjligheten att inför varje inomhussäsong bygga upp en temporär 

hall på befintliga utomhusplaner. Detta skulle göra att det inte behövs någon ny mark och kostnaden 

för själva hallen skulle bli mycket lägre än att bygga en permanent hall. Det ligger dock flera hinder 

i vägen för en sådan lösning och om det eller något annat spår bär frukt får framtiden utvisa.

  

 

 

Underskrifter firmatecknare

 

 

Karl Bacos, ordförande                                      Litza Bäckström, kassör

 

……………………………………….            …………………………………… 


