Ishøj Juli 2020

Beretning for 2019-2020
FSKBH Billard afd.
Vi afslutter en, på mange punkter, noget underlig og skæv sæson. En sæson som, jeg
skulle mene, ingen af os ønsker at se igen, men som på flere måder fortæller os at
hverdagen fremover nok bliver lidt anderledes. Lidt mere om dette i de følgende afsnit.
Vi starter sæsonen med at få lagt en sidste hånd på de nyrenoverede borde. En del
småsjusk ved arbejdet, gjorde at vi måtte ha’ Søren Søgaard´s snedker ind igen, og
rette op på det udførte arbejde hist og her. Jeg håber hermed at kunne sige renoveringen er overstået, og at vi alle vil passe godt på bordene, så de måtte holde en god
række år ud i fremtiden endnu.
Renoveringen blev muliggjort ved tilskud fra Dansk Firmaidræts Lokalforeningspulje, som så også hermed blev takket ved et arrangement, hvor vi inviterede dem, og et
par stykker fra vort eget bagland, til prøvespil og opvisningskamp. Jeg så nu gerne at
flere af os selv var dukket op, samt at DFIF havde haft en tilstede. Men det var åbenbart ikke en dag, hvor der var plads i kalenderen. Det var dog stadig en hyggelig dag.
Der blev spillet en flot opvisnings kamp, serveret sandwich, øl, vand, kaffe og te. Og
på udvalgets vegne, vil jeg gerne sige tak til alle de som mødte op.
I forlængelse af bord renoveringen, fik vi opfyldt et ønske om at få ny belysning over
billardbordene også. Det var denne gang vores egen hovedbestyrelse som vi kan takke for at godtgøre et tilskud på de sidste kroner vi manglede ud af budgettet, så vi
kunne skifte de gamle lampesæt ud med nogle fine nye LED armaturer. Og jeg vil
rigtig gerne sige kæmpe tak til Peter Petersen, for at stå klar, og indenfor kort tid at
ha´ sat op og tilsluttet dem alle. Jeg håber at folk kan se forskellen fra de gamle til de
nye.
I forbindelse med disse flotte tilskud, skal det siges at vi, i udvalget har indvilget i at
påbegynde nogle tiltag, i form af årlige arrangementer, hvor vi vil forsøge at finde
flere spillere/deltagere. Dette er noget vi stadig arbejder med. Vi kan dog sige et vi
vil forsøge at komme på plakaten under Københavns kulturnat event, som en af tingene.
Vi led i sæsonen et par større ”knæk”. Og det første kom da vort hovedkontor blev
ramt af et hackingangreb, som dermed gjorde at vi ikke længere kunne bruge vores
turneringssystem Super Nova. Det er jo selvsagt et problem, når alt og alle vores
kampe og resultater ligger herinde. Så her fik udvalget travlt med at udrede og starte
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op i det nyere system Stævne Planner. Vi, i udvalget, havde gerne været foruden
denne type overgang, men idet vi i forvejen stod foran at skulle overgå til det ny system, kan man måske sige at dette var et venligt puf i ryggen. Vi måtte dog sætte alle
sejl, for at få rettet og ændret en hel del af funktionerne i det nye system. Hvilket vi
stadig arbejder med.
En del af os i udvalget er stadig under oplæring i brugen af Stævne Planner, men vi er
sikre på at dette system vil blive taget godt imod af vores deltagere.
Alle vores deltagere vil med tiden blive delagtiggjort i brugen af Stævne Planner, da
systemet er baseret på langt mere interaktion fra spillerne.
Vi starter dog op i den næste sæson som vi plejer, men vil langsomt søge at inddrage
deltagerne i gøremål, ligesom vi i dag forsøger med registrering til KK.
Andet ”Knæk” kom så da Coronapandemien dukkede op og samfundet lukkede ned.
Vi afventede til at begynde med, men måtte hen ad vejen indse at vi ikke kom til at
kunne fuldføre de sidste af vores aktiviteter. Vi har dog, efter min mening, været heldige, i forhold til så mange andre foreninger, at vi ikke havde så meget tilbage, på
grund af den måde vi lægger vores forskellige turneringer på.
I udvalget, besluttede vi at suspendere de 2 ekstraturneringer, 2 mands stafet og
”Bedst af 3”. Alle tilmeldte havde fået spillet lidt, men vi kan ikke konkludere noget
på dette spil. Enkeltmand Hcp. nåede ikke helt til finalerunder, og ikke alle har spillet
lige mange kampe. Så her kan vi heller ikke kåre nogen vindere. Vi har dog i 2
mandshold Hcp. besluttet at de 3 puljevindere skal ha´en præmie, da puljespillet nåede til ende.
Pandemien kører stadig. Og vi vil, når vi starter op på den nye sæson, være nødsaget
til at vænne os til nogle nyindførte rutiner.
Vi skal til at passe på os selv, for at kunne passe på hinanden. Det vil sige at håndvask og afspritning af hænder og udstyr, bliver en del af hverdagen.

Til sidst i denne beretning, vil jeg igen denne gang gerne ha’ lov at slå et slag for adfærd i, og brug af, billardlokalet. Jeg skrev, for flere år siden, nogle opslag, som kunne hjælpe til at få et godt miljø og en god stemning. Men ser stadig en del situationer,
hvor spil bliver distraheret af diverse. Opslagene hænger der, men jeg ved ikke rigtig
om folk læser dem. Kort sagt, overtøj og madvarer ud af lokalet, og snak og bevægelse på en måde så andre ikke bliver generet i deres spil. Jeg håber endnu engang at
formændene sørger for at deres medlemmer er gjort bekendt med disse opslag.
Vi har også i år haft en ”ok” deltagelse på vores sædvanlige turneringer i forhold til
sidste år. Der er dog stadig plads til mere deltagelse, og vi ser en mindre forskydning
fra hold til to-mands- og enkeltmand. Hvilket er symptom på mindre tilbagegang. Vi
fik heller ikke i år brug for at finde på nye turneringer. De nyere exel-baserede turneringer, ser stadig ud til at være en succes.
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Vi har nu i 3 år haft tilbudt ”Autonom træning”. Og en håndfuld, som har taget imod
tilbuddet, er så småt blevet til to håndfulde. Jeg er sikker på at vi vil se flere interesserede de kommende år. Vi vil i udvalget, kigge på muligheden for at få én ind, som
kan tilbyde de som ønsker det, noget træning af bedre kvalitet. Det skal dog siges, at
de som ønsker dette, selv må knytte aftaler til dette. Og at dette kun gælder de som er
tilmeldt autonom træning.

Vi har nu afholdt vores syvende sæson i Grøndal Multicenter. Vi har stadig nogle
problemer med ventilation og ovenlysvinduer, og vi har løbende kontaktet centret
angående disse. Vi får dog stadig beskeden, at man arbejder på det. Umiddelbart er
det min fornemmelse at centret står med samme problematik overfor leverandøren af
ventilationssystemet. Hertil har vi haft lidt problemer med ovenlysvinduet over bord
4, som åbner og lukker på automatik. Vi har været uheldige at få vand ind, og ned på
bordet, når vind og vejr er til det. Det skal her siges, at man ikke må åbne disse vinduer, men gerne må lukke dem hvis de er åbne.
Det er jo lokaler, som vi får til rådighed af Københavns kommune, Og som tidligere
informeret, er Kommunen begyndt at sende regninger ud til alle facalitetsbrugere. Vi
er ingen undtagelse, men da regningen kom, måtte vi dog protestere, og vi har i skrivende stund ingen afslutning fået på dette. Så vi ved faktisk ikke endnu, hvad vi skal
betale for brugen af lokalet.
Vi har dog stadig en forpligtigelse til at registrere vores brug, i forhold til vores behov for faciliteten. Vi har tidligere meddelt at det er planen og meningen, at alle foreningernes medlemmer burde kunne hjælpe til med denne registrering af brugere.
Men vi er dog langt fra, hvor vi kunne ha’ været med dette. Det bør vi arbejde på i
kommende sæson.

Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at skrive beretningen, uden også at komme
med denne, efterhånden traditionsfyldte opfordring, om at efterlade lokale og omgivelser i den ryddelige stand, som man ankom til den i. Vores billardborde tilhører
FSKBH, og vi har ansvar for at holde dem brugbare og pæne. Vedligehold og rengøring er essentielt for at vi kan sikre, at vi kan bruge dem til turneringsbrug i flere år
fremover. Hvilket også er derfor at vi i udvalget, indtil videre, holder på at turneringsvagten skal støvsuge og klargøre dem inden kampstart, på spilleaftener. Til dette
vil udvalget gerne knytte en stor tak til de deltagere, som fra tid til anden, har hjulpet
til med klargøringen. Alle billardspillere bør vide at det er en del af den sport vi dyrker, at man sørger for at bordet er rent, inden man påbegynder spil.
Vi har hængt nogle sedler op på opslagstavlerne over de små borde. Udvalget beder
alle deltagere om at læse dem, og hjælpe os til at holde orden.
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17 spillere deltog i FSKBH Cuppen d. 7. April. Det var 1 mere end året før. Hvilket
gjorde at vi igen i år kunne afvikle på én dag, i stedet for 2.
Deltagerantallet er dog stadig ikke særlig godt, idet vi som noget nyt havde sendt invitationen ud til godt 30 klubber under DDBU. Det gav ikke rigtig pote, men da turneringen kan afvikles med kun 16 deltagere, vil vi gøre endnu et forsøg næste år.
I December afholdte vi vores Juleskomagerturnering. 19 klubmedlemmer deltog i
turneringen, og en ekstra til efterfølgende gløgg og æbleskiver.
Det er 1 mere end sidste år, men desværre stadig en del færre end vi håbede på.
Stafetturneringen led i år en pæn tilbagegang i tilmelding.
Kun 6 2-mandshold deltog i år, fremfor 9 sidste år.
Denne turnering blev dog suspenderet på grund af Coronapandemien.
Husk at denne turnering danner hold, hvor deltagerne kan finde hinanden på tværs af
foreningerne. Det er dog en turnering, som oprettes i exel-ark og er ikke snittællende,
da vores system ikke kan håndtere disse.
”Bedst af 3” turneringen er den nyeste af vores turneringer. Turneringen er en enkeltmands turnering bygget på handicap.
I 2019-2020 havde 15 spillere tilmeldt sig. Der blev startet op i to puljer.
Denne turnering blev dog suspenderet på grund af Coronapandemien.
Vores holdturnering blev igen i år afholdt som sammenflettede rækker. 1.,2. og 3.
division spillede mod/med hinanden. 4. Div.- A-Rækken og Serien ligeså. Dette er vi
nødsaget til, for ikke at få rækker inddelt i snit med kun 1 eller 2 hold i. Udvalget
håber ikke dette giver anledning til for megen utilfredshed, over at skulle møde et
hold som har en distance som er en smule lavere. Husk, at det er der en grund til.
Dette gør desværre også at vi, alt efter antal hold i en division, kan regulere hvilke
vandrepokaler som udleveres.
Vi har i sæsonen haft 11 hold tilmeldt holdturneringen, fordelt på 11 foreninger.
Dette er en tilbagegang på et enkelt hold i forhold til sidste år.
Vi har afholdt 2-Mandshold turnering igen i år.
18 hold deltog i år, fordelt på 10 foreninger.
Dette er en fremgang på ét hold.
Denne turnering blev først stoppet efter puljespillet. Så her kårer vi 3 hold som puljevindere.
Vi har afholdt Enkeltmandsturnering. Her finder vi årets bedste spiller i FSKBH regi.
26 klubmedlemmer deltog i år. Hvilket er en fremgang på 1 deltager i forhold til sidste år.
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Vi har afholdt Enkeltmands Hcp. Turnering.
14 klubmedlemmer var tilmeldt, hvilket er en tilbagegang på 1 deltager i forhold til
sidste år.
Denne turnering blev dog suspenderet på grund af Coronapandemien.
Til sidst vil jeg takke alle de tilmeldte foreninger, og ikke mindst udvalget for en vel
overstået sæson, for deres arbejde og tålmodighed og store hjælp.

Thorbjørn Jensen
Formand
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