
Verksamhetsberättelse för perioden 2011
 

Biljardklubben Kville BC redovisar här med sin verksamhetsberättelse för perioden 
2011.

Styrelse har bestått av:

Ordförande Martin Bengtzelius
Sekreterare Lisa Kulldorff
Kassör Magnus Andersson
Ledamöter Daniel Kandemalm, Monika Margeta, Jonas Ekergarn, Luis 

Antunes
Suppleanter Peter Wernås, Fidde Lindh
 
Revisorer Robert Sandersson
Revisor Suppleant Peter Friberg
Valberedning Vlado Risteski, Jens Haglund
 
Styrelsemöten

Målsättning detta år har varit att ha möten en gång per månad, och det har vi uppnått 
med arbetsmöten inräknat. Ledamot Luis Antunes avsade sin post tidigt och 
ersättare tillsattes aldrig då antalet ledamöter var tillräckligt. 

Tävlingssäsongen

2010 har varit ett år med fortsatt högt deltagarantal från Kville Biljard Clubs 
medlemmar ute på sanktionerade tävlingar. Både gamla och nya ansikten har varit 
ute och tävlat.
Vi har i dagsläget 44 spelare som deltagit i tävlingar sanktionerade av SBF.
Vid årsskiftet var.
6 stycken rankade top 50.
12 stycken rankade 51-150.
13 stycken rankade 151-250.
13 stycken rankade 251-

Dessa spelare har totalt tävlat vid 194 tillfällen som i snitt blir 4,4 gånger per medlem.

Flera fina placeringar och vinster på rankingtävlingar var det också under 2010, där 
de som utmärkte sig mest var, Tomas Palmqvist (3:a SM i 9-Ball, 5:a i SM 10-ball), 
Peter Engberg (3:a SM 8-ball) och Patrik Gabrielsson (5:a SM 9-ball).

Flera fina placeringar i alla klasser gjordes av våra medlemmar.
SM för lag på våren 2011 slutade med en 5:e plats.
SM för lag hösten 2011 lyckades ett lag nå andra omgången där det åkte ut med 
minsta möjliga marginal.



Medlemmar
Vi har vid årsskiftet 85 medlemmar men har under året haft betydligt fler vars 
medlemskap utgått och ej förnyats.

Medlemsavgift

Medlemsavgifterna för verksamhetsperioden var följande:
Seniorer 500 kr
Damer 500 kr
Juniorer 150 kr

Träningsverksamhet

För alla medlemmar har vi haft träningar på lördagar och söndagar mellan 12-15.
Ett försök att vid två tillfällen få igång ungdomsträning med Torslanda Fritidsgård 
misslyckades och ingen dök upp vid tillfällena. 

Klubbtävlingar

I föreningen har vi haft handikapptävlingar i 5a-9a varje torsdag, med undantag för 
sommaruppehåll. De har varit välbesökta och på våren hölls 20 tävlingar med 30 
deltagare i snitt per tävling. Hösten var det 16 tävlingar med 23 deltagare i snitt per 
tävling. 

Pyramiden

Deltagandet har varit väldigt svalt under 2011.

Hemsida

Har nu etablerats på allvar tack vare Jonas hårda arbete och engagemang och är nu 
det forum som de flesta medlemmar hittar information om klubben. Medlemsregister 
och andra funktioner håller på att implementeras succesivt och ska snart flyta på till 
fullo. SBF har även som krav fram över att alla föreningar ska till hundra procent 
använda sig av register funktionen. Utbildning kommer att genomföras från 
förbundets sida under 2012.

Investeringar

Vi har under 2011 installerat en ljusramp samt köpt in material till ytterligare ett bord. 
 



Målsättning för 2012

Förslag från medlemmar tas tacksamt emot och styrelsen kommer på första mötet att 
sätta upp en plan för 2012.

 

Göteborg den 12 februari  2012.
 
______________________ ______________________
Ordförande Sekreterare
 
______________________ ______________________
Styrelseledamot Styrelseledamot


