ÅRSMÖTE UPPSALA BILJARDSÄLLSKAP Mars 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Klubben växer och med den dess verksamhet, vid årsskiftet så hade vi 90 medlemmar och antalet växer
stadigt.

Kursverksamhet:
Vi har haft 2 nybörjarkurser som har varit lyckade, den första kursen startade den 28 januari och hade 15
deltagare. Kursen avslutades med en resa till Stockholm för att spela SPT-125 den 16 april, det gick bra
för våra nybörjare och de var nöjda med resan. Den andra kursen startade den 30 september och
lockade 16 deltagare. Vi har haft nio ledare som har hjälpt till med kurserna. Kurserna har hållit en relativt
jämn könsfördelning.

Tävlingsverksamhet:
Vi har under året haft följande SPT-tävlingar:
17/2 SPT250 8-ball
18/2 SPT500 8-ball
21-22/4 SPT1000 10-ball
3/11 SPT250 9-ball
4/11 SPT500 9-ball
24/11 Lag-SM omgång 1
Vi har sponsrat medlemmar som åker och tävlar på SPT i Sverige. Under 2018 så har vi sponsrat 12
spelare och 27 startavgifter. Det har ökat tävlingsnärvaron till en viss del, men detta kommer att
utvärderas löpande så att vi kan hitta den bästa metoden för detta.
Klubbmästerskap har spelats i fyra discipliner, 8-ball, 9-ball, 10-ball och 14:1
Två discipliner spelades i september och två i november. Andreas Hägglundh vann samtliga discipliner.
Vi var även med och arrangerade Interpool Open under påskhelgen som för första gången gavs i
Uppsala. En trevlig tillställning som lockade många stora internationella namn.
Vi har förädlat tävlingsverksamheten med mjukvara för utskrift av tävlingsprotokoll och plastfickor för att
spelarna ska få lättare att hålla reda på dessa saker. Detta har snabbat upp tävlingarna och det är
givetvis glädjande.

Snooker:
Vi har färdigställt snookerlokalen som tyvärr har färre intressenter än vi hade hoppats på, verksamheten
går dock runt och just nu är det sex personer som delar på kostnaden.

Övriga händelser och investeringar:
Vi har byggt på ett av skåpen för köförvaring så att vi får plats med all utrustning som behövs för SPT och
övrig tävlingsverksamhet. Vi har även bytt ut låsen till skåpen för köförvaring då låsen var undermåliga. Vi
har uppgraderat till en nyare dator som klarar dagens krav. Vi har köpt kamera och utrustning för
streaming, kvaliteten blev bra och vi är nöjda med investeringen. Vi har även köpt 12 boll-set med
tävlingsbollar från Interpool så att vi kan använda bra bollar till fler aktiviteter än SPT.
Svenska Biljardförbundet blev godkända i Riksidrottsförbundets granskning av utvalda specialförbund
2018 och vår klubb fick godkänt i denna granskning.

SPT = Swedish Pool Tour

