ÅRSMÖTE UPPSALA BILJARDSÄLLSKAP Mars 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Klubben ligger relativt stabilt i medlemsantal och vid årsskiftet så hade vi 85 medlemmar.

Kursverksamhet:
Vi har funderat över formerna kring vår kursverksamhet och har provat ett koncept med färre tillfällen och
med tydligare inriktning mot hur man gör biljard roligare. Det har visat sig lyckat och fortsatt arbete pågår
med att förbättra och utvärdera detta.

Tävlingsverksamhet:
Vi har under året haft följande SPT-tävlingar, klubbens bästa resultat i parantes efter tävlingen.
27/1 SPT125 9-ball (1)
16-17/2 SPT1000 10-ball (33)
11/5 SPT250 10-ball (5)
12/5 SPT500 9-ball (2)
26-27/10 SPT1000 8-ball (17)
24/11 Lag-SM omgång 1

Klubbmästerskap har spelats i två discipliner 9-ball och 8-ball
9-ball spelades i september och 8-ball i oktober. Andreas Hägglundh vann dessa.
Vi var även med och arrangerade Interpool Open 30/5 – 2/6 som för andra gången spelades i Uppsala.
En tillställning som lockade många stora internationella namn.
Vi har fortsatt att förädla tävlingsverksamheten och har aktivt jobbat med att få fler tävlingsledare på våra
stående måndagstävlingar. Tävlingarna har överlag fungerat mycket bra.

Snooker:
Snookerverksamheten fungerar nu bra och ekonomin känns för tillfället stabil. Vi har under året haft 8
medlemmar som har delat på hyran för lokalen. Det finns utrymme för några fler spelare i detta glada
gäng.

Övriga händelser och investeringar:
I och med fjolårets många och stora investeringar så har det investerats mindre detta år. Vi har köpt in
nya räkneverk, tidtagare och magic racks. Vi har även köpt in ett stativ så att vi lättare kan filma kurser,
lägga upp övningar mm.
Vi har renoverat bollpoleringsmaskinerna på Interpool och i Snookerlokalen och resultatet syns väl på de
rena och fina bollarna.
Vi gjorde ett studiebesök på Biljardpalatset i Stockholm för att studera deras ungdomsläger. Vi tog med
oss en del lärdomar av detta.
Vi var representerade på Svenska Biljardförbundets medlemskonferens i Malmö, där främst de
åtstramade ekonomiska ramarna från Riksidrottsförbundet diskuterades. Många av diskussionerna rörde
även hur vi ska få fart på återväxten inom sporten. De som åkte dit ansåg att resan var givande.

SPT = Swedish Pool Tour

