
Verksamhetsplan Kville BC 2021

Klubbens vision är att vara Sveriges bästa biljardklubb på alla plan.

Klubbens syfte är att bedriva en verksamhet som utvecklar medlemmar positivt som
biljardspelare, såväl psykiskt som socialt och kulturellt.

Målet är att ge bra förutsättningar för medlemmar att träna, bli coachade och tävla för att nå sina
individuella mål.

Genom de rabatter medlemmar får och de träningstillfällen som anordnas kommer klubben att
kunna nå målen för 2021.

1. Tävlingsverksamhet
SPT-tävlingar ska fortsatt sökas till Kville. Målet är att få:

1 st. SPT1000
3 st. SPT500 och SPT250
1 st. +43
1 omgång av lag-SM

Vi har också som mål att:
Genomföra 25 torsdagstävlingar
Genomföra 4 KM, en i varje disciplin
Vi brukar också medverka i jultävlingen och Rogers cup.

2. Tävlingsledare
Tävlingsledare är grunden för den tävlingsverksamhet som klubben bedriver.

Klubben behöver under 2021 identifiera och rekrytera tävlingsledare för vår
tävlingsverksamhet.
Idag är vi 6 tävlingsledare som kan leda en SPT tävling, vi behöver hitta minst 2 ledare
till.
Idag är vi 5 tävlingsledare som kan leda en torsdagstävling, vi behöver hitta minst 1
ledare till.

3. Träningsverksamhet
Klubben ska satsa på organiserad träning för alla medlemmar. Denna träning ger de
medverkande en ökad spelförståelse, spelkvalité och en högre skicklighetsnivå.



4. Digitalisering
Målet är även att under 2021 sända live stream på de tävlingar vi har kapacitet till att
sända.
Vi skall också utveckla bild- och ljudkvalitén på sändningarna.

5. Styrelse och föreningsutveckling
Styrelsen träffas idag 8 gånger om året för att planera och driva verksamheten i klubben.
Vi har också kontinuerlig kontakt med biljardförbundet och SISU Hisingen för att
utvecklas som förening i ett positivt nätverk.

Vi har möjlighet att gå utbildningar hos SISU för att utvecklas som ledare och
styrelseledamöter, vilket gör att vi kan fungera bättre som styrelse och ledare.
Målet är att styrelsen och ledare ska gå på dessa utbildningar under 2021.

6. Medlemmar
Medlemmarna i Kville BC har i stor utsträckning inte så mycket kontakt med styrelsen,
de flesta är nöjda med den rabatt de får när de spelar biljard i klubben.

Under 2021 fyller klubben 25 år. I samband med det kommer styrelsen att arbeta för att
vi gör saker tillsammans med medlemmarna för att stärka klubb gemenskapen och
klubbkänslan. Det kan handla om att träffas under festliga former och umgås över en bit
mat.

7. Spons till tävlande SPT
Klubben kommer att fortsätta ge spons och reseersättning under 2021


