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Det är med stor glädje vi kan konstatera att vi i år kunnat skicka iväg nästan 130 000 kronor  till olika väl-
görenhetsprojekt.  Sedan starten har vi förmedlat över 1,5 miljoner kronor till välgörenhet. Årets bidrag 
har fördelats enligt följande:

Beachvolleyprojekt i Kongo:  11 500 kr
Skola för flyktingar i Syrien:  13 000 kr
Vattenprojekt i Indien:  15 000 kr
Panzaisjukhuset, Kongo:  4 000 kr
Aidsprojekt i södra Afrika:  56 000 kr
IM:s flyktingarbete i Sverige:  15 500 kr
Beachvolley mot cancer:  13 000 kr
Totalt 128 000 kr

Vi har under året genomfört ett 60-tal Beach-
Aid-tävlingar, där alla startavgifter gått till väl-
görenhet. Bara under BeachAid Week på Böda 
gjordes 475 starter. Många frivilliga funktionä-
rer har hjälpt till att göra detta möjligt. 

BeachAid har också funnits på plats och 
arrangerat BeachAid-tävlingar i samband med 
SM i Falkenberg.  Totalt har vi haft cirka 935 
starter i BeachAid-turneringar och 320 i Chal-
lenger- och Open-turneringar, vilket totalt 
betyder över 1 255 starter under 2016. Antalet 
unika spelare i BeachAid-turneringar är 448, 
eftersom många deltar i flera turneringar. 

Vi arrangerade även ett träningsläger, 
BeachAid Camp, på Bödagården. Vi delade 

Ett av de 
projekt vi 
stödde var 
ett skol-
projekt för 
flyktingbarn 
i Syrien och 
Libanon.

Böda Beach Arena - 16 fina planer

Challengerfinal under BeachAid Week på Böda

arrangörskapet med BeachCamp/Sunsation, men från 
och med nästa år kommer vi att arrangera det ensam-
ma. Vi är tacksamma för den hjälp vi under två år fått av 
David Strand på BeachCamp att utveckla konceptet. Ca 
50 personer deltog i själva lägret med träningar, småtur-
neringar och gemenskap. I helgerna i anslutning till 
BeachAid Camp och vår BeachAid-vecka på Bödagården 
anordnades rankingrundande Challenger- och Open-
turneringar, ingående i Svensk volleybolls tävlingsverk-
samhet. 

Trots att vi numera måste täcka alla våra kringkostna-
der utan bidrag har vi även i år kunnat låta alla startav-
gifter i BeachAid-turneringar gå till välgörenhet.

Styrelsen har under året bestått av: Hans Noreliusson 
(ordf ), Åke Lager (sekr), Jonas Larsson (kassör), Elin 
Nyström och Lovisa Klingberg. Dessutom har Beach-
Churchs pastorer Oskar Nyström, Markus Löveborn 
och Tomas Arvidson varit adjungerade. Sedan årsmötet 
2016 har BeachChurch och BeachAid samma styrelse. 
Styrelsen har under året haft två fysiska sammanträden 
samt två Skype-sammanträden.


