ESPOON BILJARDIKERHO
TOIMINTASUUNNITELMA 2021

HALLINTO
Kerhon ja klubin jäsenten opastus- ja valmennustoiminnan jatkaminen ja kehittäminen.
Tehostetaan kerhon organisaatiota ja toimintaa aina tarpeen mukaan. Talouden
vahvistaminen ja pelipaikkamme ylläpitäminen ja koko toiminnan ylläpitäminen. Espoon
biljarditoimintaa kehitetään yhteistyössä Espoon Broadway Billiardsin kanssa. EBK on
myös vahvasti mukana SBIL:n toiminnassa erityisesti kilpailujen järjestämisessä. Koronan
toisen aallon vyöryminen SBIL:n kilpailukauden 2020-21 ja 2021-22 aikana ei voi olla
vaikuttamatta EBK:n toimintaan ja näihin varaudutaan taloudellisesti, mutta ennen kaikkea
mm. säännöllisellä hallitustyöskentelyllä jossa määritellään tarvittavia lisäsääntöjä
toteuttaaksemme kaikille mahdollisimman turvalliset oltavat Espoon Biljardikerhon tiloissa.

TIEDOTUSTOIMINTA
Espoon biljardikerhon internet sivujen ylläpito ja kehittäminen, kilpailutoiminnan jatkuva
pyöritys ja sen kehittäminen ja tarvittava laajentaminen. Jäsentiedotteet lähetään
tarvittaessa sähköisesti seuran jäsenille joko sähköpostitse tai internetsivustojen kautta
joista jälkimmäinen tulee olemaan vakiintuneempi tapa. Lisäksi pienempiä tiedotteita
lähetetään tekstiviestillä tai mobiilisovelluksella (WhatsApp tms.). Ympärivuotinen
kilpailukalenteri päivitetään säännöllisesti.

NUORISO-, VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA
Kerhon yksi painopistealueista on jäsentoiminnan lisäksi nuorisotoiminnan tukemisessa ja
kehittämisessä. Tärkeänä painopistealueena on myös valmennus- ja koulutustoiminta,
joihin meiltä löytyy omasta kerhosta useita alan osaajia. Pidetään ohjattua valmennusta
niin huippupelaajille kuin täysin vasta-alkajille aina tarpeen ja kysynnän mukaan, kuitenkin
huomioiden koronaviruksen tuomat rajoitteet. Hyödynnämme myös ulkopuolista
valmennusta mahdollisuuksien mukaan ja koulutamme kerhon jäseniämme
kilpailutoiminnan ylläpitämiseen aina tarvittaessa. Nuorisotoiminnan ylläpitämisessä
järjestetään nuorten tapahtumia joko Espoon klubilla tai toisessa pelipaikassa Espoon
Broadway Billiardsissa yhteistyössä nuorisotalojen kanssa, jossa toiminta on ollut jo
pidemmän aikaa vakiintunutta.

KILPAILUTOIMINTA JA TAVOITTEET
Järjestää viikoittain kerhon pelipaikoilla niin Espoon klubilla kuin Espoon Brodessa useita
kilpailuja kehittääksemme jäseniemme kilpailukokemusta. Koronaviruksen aiheuttamat
kansalliset ja aluekohtaiset rajoitukset vaikuttavat varmasti vähentävästi koko vuoden
2021 kilpailutoimintaan eikä varsinaisia kilpailumäärätavoitteita vuodelle 2021 aseteta
lainkaan.
EBK pyrkii järjestämään myös useita SBiL:n alaisia kansallisia kilpailuja eri lajeissa.
Tavoitteena on myös pitää kilpailumenestystä vähintään edellisten vuosien tasolla (ml.
kansainväliset kilpailut), mutta samalla myös kasvattaa huippupelaajien määrää ja lisätä
kilpailutoimintaa entisestään kaikilla osa-alueilla. Tärkeä tavoite on pitää toimintamme
riittävän laadukkaana ja monipuolisena jotta pystymme tarjoamaan kaikille jäsenille
kunnon olosuhteet biljardin harrastamiseen ja kilpailemiseen. Lisäksi nuorten
kilpailumäärää pyritään laajentamaan erityisesti Broadway Billiardsin tiloissa yhteistyössä
nuorisotalojen kanssa.

LAJIT
Espoon Biljardikerhon tavoite on jatkaa edelleen kaikkien Suomen Biljardiliiton virallisten
lajien tukemista ja harjoittamista. EBK:n pelimuodot ovat siis Pool (8-, 9-, 10-pallo, 14.1 ja
jossain määrin myös One Pocket), Snooker, Kaisa, Pyramidi (Amerikanka, Nevskaja,
Moskovskaja) ja Kara (3-vallin kara pääsääntöisesti, joskus myös muita karan alalajeja).

KLUBI 10V
Espoon Biljardikerhon klubitila täyttää vuoden 2021 kesäkuussa 10 vuotta jonka vuoksi
kilpailutoiminnassa huomioidaan klubin juhlakilpailu, kun koronarajoitukset sen sallivat.
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