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Beretning for 2021-2022
FSKBH Billard afd.
Pandemi, corona, covid-19, nedlukning med mere, er nu forhåbentlig kun at se i bakspejlet. Vi kan glæde os over at ha’ afholdt en hel sæson, fra start til slut, uden afbrydelser fra stat, region og kommune. Og kan afholde årsmøde som vi plejer, i den periode som er sædvane.
Billardudvalget så dog gerne at vi alle kunne bibeholde bare et par af de sunde retningslinjer for renlighed og sanering af det udstyr som vi er mange der bruger, da det
vil hjælpe til at holde smitte nede af også de mere almindelige sygdomstilfælde.
Vi startede op, som altid i september, med de 4 hovedturneringer. Eneste nye st sige i
år, er at holdturneringen er blevet afholdt i nyt format. Vi har spillet på handicapbasis
og afviklet turneringen i to sektioner. Først alle mod alle, herefter delt ud i to grupper, hvor der er blevet spillet om en vinderplacering i hver. Alt udfra de modtagne
tilbagemeldinger, har dette været taget godt imod, og må siges at ha’ været en succes.
Dette vil vi gentage i næste sæson. Hertil må vi så bare håbe at deltagerantallet kan
bære det.
En anden ny ting vi stod med i færdigspillede sæson, skal vi finde i budgettet. Faciliteter udlånt af Kbh. Kommune er det nye som er kommet budgettet. Eftersom Københavns Kommune er begyndt at tage betaling for brugen af deres lokaler, vil der på
budgettet figurere leje af lokale, hvilket vi jo også gerne skal ha’ dækket ind i regnskabet. Vi er i skrivende stund, stadig ikke gjort bekendt med det nøjagtige beløb,
som gebyret for os, vil lande på. Men vi har i sidste sæson for en sikkerhedsskyld,
budgetteret med det som vi har kunnet vurdere os frem til at skulle betale. Det viser
sig nu alligevel at være anselig andel at vores samlede budget, og vi måtte skære
pænt ind til benet, da vi i november lagde budgettet. Derfor har vi i udvalget set os
nødsaget til at regulere vores priser og deltagergebyrer herefter. Om det vi har gjort
er nok, vil næste år vise os, da vi også fra forrige år til sidste år er ramt af en pæn
nedgang i tilmeldinger.
I denne beretning, ser jeg mig i år nødsaget til at påpege den konduite som gerne
skulle foregå omkring og under en billardkamp. Billard er en gentlemansport. Hvilket
ikke i sig selv vil sige at der skal være en dresscode. Men derimod en oprejst pande.
Med dette vil udvalget slå et slag for at man opfører sig ordentligt overfor andre og
retter sig efter dommerens afgørelser. Enhver diskussion/debat med dommer eller
modspiller kan simpelthen ikke accepteres. Det vil til enhver tid kunne medføre en
bortvisning fra bordet. Og hertil tabt kamp.
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Til sidst i også 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 nu i 5 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 niende 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.

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.

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk

FSKBH Cuppen valgte udvalget at aflyse i år, på det grundlag at pandemien kun akkurat var overstået, at det ville blive rart bare at komme i gang igen med de normale
turneringer. Vi vil i næste sæson afholde Cup, men vil høre forsamlingen om der er
ide i at afhold et internt, eftersom det åbenbart ikke rigtig har interesse længere for
folk udefra. Men derimod gøre lidt mere ud af samvær med et stykke med.
I December afholdte vi vores Juleskomagerturnering. Kun 13 klubmedlemmer deltog
i turneringen, og en ekstra til efterfølgende gløgg og æbleskiver.
Det er desværre 6 deltagere mindre end den sidst afholdte juleturnering. Det er en
stor nedgang, Men dog stadig til så stor glæde for dem som deltager, at der er håb for
flere til næste sæson.
Stafetturneringen blev i år ikke søsat, grundet det ny format i holdturneringen, som
krævede ekstra plads på bordplanen.
”Bedst af 3” turneringen blev afholdt og afviklet med 10 deltagere. Det er 5 deltagere
mindre end sidst afholdte af si slags. En massiv nedgang som vi håber kan betegnes
som en lunke grundet coronaen. Vi må vente og se til næste år.
Vores holdturnering blev i år afviklet med helt nye proportioner. 10 hold deltog,
Hvilket ”kun” er ét hold mindre end forrige sæson. Men ét hold udgør dog stadig en
anselig procentmængde. Vi håber på at klubberne kan finde flere deltagere.
2-mandshold turneringen blev også afviklet eftersædvane.
15 hold deltog i år, fordelt på 9 foreninger.
Dette er en tilbagegang på tre hold i forhold til sæsonen 2019-2020.
Vi har afholdt Enkeltmandsturnering. Her finder vi årets bedste spiller i FSKBH regi.
19 spillere deltog i år. Hvilket er 7 spillere mindre end sidst afholdte turnering. Her
også en signifikant tilbagegang.
Vi har afholdt Enkeltmands Hcp. Turnering.
12 klubmedlemmer var tilmeldt, hvilket er en tilbagegang på 2 deltagere i forhold til
sidst afholdte hcp turnering.

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.
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