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Svenska Biljardförbundets Verksamhetsplan 2022 – 2023 

Inledning 
Utifrån förbundets strategi 2020-2025 har en verksamhetsinriktning för 2022-2023 tagits 

fram. Verksamhetsinriktningen har därefter konkretiserats i denna verksamhetsplan.  

De kommande två åren kommer förutom olika utvecklingsinsatser också innehålla en fortsatt 

översyn av vår verksamhet för att möta de förändringar som sker inom idrottsrörelsen 

kopplat till de ekonomiska stöden och ökat ansvar för SF.  

 

Ett prioriterat område är att växa. Tillsammans måste hela Biljardsverige arbeta för att vi ska 

bli fler föreningar, fler medlemmar, mer barn- och ungdomsverksamhet samt genomföra och 

rapportera fler aktiviteter. 

 

Förutom att växa är jämställdhet ett viktigt utvecklingsområde. Idrottsrörelsen har satt upp 

gemensamma jämställdhetsmål som vi alla måste sträva efter att uppnå. Vår sport är idag 

kraftigt mansdominerad och här måste vi göra en förändring för att vara relevanta i 

framtiden.  

 

 

Verksamhetsplanen är indelad i följande områden: 

➢ Anläggning 

➢ Barn och ungdom 

➢ Elitutveckling 

➢ Förbundsutveckling 

➢ Föreningsutveckling 

➢ Jämställdhet, integration, värdegrund 

➢ Motionsidrott för vuxna och äldre 

➢ Parabiljard 

➢ Kommunikation 

➢ Trygg biljard 

➢ Träning och tävling 

➢ Utbildning 
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Anläggning 
Föreningsdrivna hallar: 

➢ Fortsätta det långsiktiga arbetet med att utöka antalet föreningsdrivna hallar 

➢ Arbeta för att öka den geografiska spridningen av föreningar, anläggningar och bord 

➢ Ta fram en lathund med exempel från olika föreningar om hur man som förening kan 

arbeta för att få en egen hall 

➢ Aktivt arbete med föreningsutveckling. En förening måste vara stark och 

välfungerande för att kunna driva ett eget hallprojekt.  

Verksamhetsutveckling: 

➢ Skapa möjligheter för våra föreningar att utöva barn- och ungdomsverksamhet på 

befintliga anläggningar  

➢ Arbeta med trygga idrottsmiljöer. 

➢ Sträva efter ett utökat samarbete med kommuner, RF SISU distrikten och andra 

idrotter kring anläggningsfrågor 

➢ Fortsätta arbetet med att skapa möjligheter för nationella biljardcentra. 

Kartläggningar 

➢ Kartlägga vilka biljardhallar och bord som finns i Sverige som inte är kopplade till en 

förening som är medlem i SBF. 

➢ Göra en inventering av antalet hallar som är tillgänglighetsanpassade. 

 

Barn - och ungdom 
Rekrytering: 

➢ Arbeta för att antalet unga spelare ökar i samtliga grenar. 

➢ Driva ett projekt för föreningar som vill starta upp och för föreningar som redan 

bedriver barn- och ungdomsverksamhet 

➢ Ta fram övningspaket 

➢ Arbeta för att våra föreningar erbjuder organiserade ledarledda träningar.  

➢ Arrangera rekryteringsaktiviteter, såsom Youth 8-ball cup 

Föreningsmiljö: 

➢ Arbeta för att antalet utbildade barn- och ungdomsledare ökar i våra föreningar.  

➢ Arbeta för att skapa möjligheter för våra föreningar att utöva barn- och 

ungdomsverksamhet på befintliga anläggningar 

➢ Arbeta för att föräldrar till barn och ungdomar inom biljarden engagerar sig i 

föreningarnas verksamhet  

Synlighet och statistik: 

➢ Marknadsföra sporten på ett positivt sätt till unga och deras föräldrar  

➢ Aktivera sidan spelabiljard.nu gentemot skolor, fritidsgårdar och föreningar 

➢ Se till att samtliga föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet söker 

verksamhetsstöd (LOK-stöd) hos RF.  

Tävling: 

➢ Ta fram tävlingsstrukturer anpassade för barn och ungdomar. Tävlingar för barn ska 

vara roliga, där fokus är på att ha kul och inte på resultat.  

➢ Arbeta för att öka antalet lokala/regionala ungdomstävlingar 
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Elitutveckling 
Ramverk: 

➢ Definiera elitverksamhetens mål och syfte inom biljardsporten 

➢ Utveckla riktlinjer för elitutvecklingsutskottets verksamhet, ansvar och befogenheter 

➢ Ta fram en långsiktig verksamhetsplan med mål och milstolpar för elit- och 

talangutveckling 

Metoder och profiler: 

➢ Inventera och analysera existerande tränings- och utvecklingsmetoder inom sporten 

➢ Identifiera och definiera allmänna och grenspecifika test- och uppföljningsmetoder 

för spelarutveckling 

➢ Upprätta en systematisk kravprofil, grengemensam såväl som för de individuella 

grenarna 

➢ Påbörja arbetet med att utveckla ett talangutvecklingsprogram för våra elitaktiva och 

landslagsspelare tillsammans med Linnéuniversitetet 

 

Förbundsutveckling 
Tillväxt: 

➢ Arbeta mot målet att vi ska vara minst 65 biljardföreningar och 4 000 medlemmar 

➢ Se över möjligheterna att ta in fler discipliner, t ex dansk kägel, för att på så sätt växa 

➢ Följa de samgående processer mellan förbund som genomförts för att se fördelar och 

nackdelar. 

Organisation: 

➢ Göra en översyn av förbundets totala verksamhet utifrån de nya förutsättningarna 

med utökade ansvarsområden. 

➢ Upprätthålla en stabil ekonomi och undersöka fler finansieringsformer 

➢ Fortsätta arbetet med att stärka den interna organisationen, strukturellt och 

administrativt. 

➢ Förbundsstyrelsen och grenkommittéerna går relevanta utbildningar för inkludering 

och jämställdhet  

➢ Arbeta för en bättre könsfördelning i grenkommittéerna  

➢ Fortsatt dialog och närvaro hos RF SISU, RF SISU distrikten, kommuner, etc. 

➢ Utbilda organisationsledare 

Värdegrund och engagemang: 

➢ Arbeta med att göra värdegrunden levande inom hela organisationen. 

➢ Arbeta för att medlemmarna och föreningarna engagerar sig för Svensk Biljard och att 

alla tar ett gemensamt ansvar för att tillsammans utveckla vår sport och organisation. 

 

Föreningsutveckling 
Fortsätta arbetet med att utveckla våra föreningar kopplat till demokrati, föreningskunskap, 

engagemang och medlemskap. 

➢ Arbeta mot att alla föreningar ska vara stabila och arbetar med att utveckla sin 

verksamhet. Föreningsmiljön ska vara välkomnande och verksamheten ska vara 

välorganiserad. 

➢ Uppmuntra föreningarna att samverka med varandra och med andra aktörer 

➢ Uppmuntra föreningarna att ta fram en egen värdegrund, verksamhetsidé och 

verksamhetsplaner. 

➢ Öka kontakten med RF SISU distrikten 
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➢ Arbeta för att öka den geografiska spridningen av våra föreningar, anläggningar och 

bord. 

➢ Genomföra föreningsbesök  

➢ Arrangera en föreningskonferens år 2023 

➢ Alla föreningar ska ha uppdaterade medlemsregister och kontaktuppgifter i 

IdrottOnline. 

 

Inkludering, jämställdhet, värdegrund 
➢ Fortsätta arbetet med att göra värdegrunden levande inom hela organisationen.  

➢ Fortsättning på projektet Kön har inget kön 

➢ Arbeta för att våra föreningar erbjuder en idrottsmiljö som upplevs attraktiv och trygg 

för alla spelare. 

➢ Skapa verksamhetsformer som lockar fler målgrupper än de vi idag normalt når. 

➢ Arbeta för att öka antalet kvinnliga ledare 

 

Motionsidrott för vuxna och äldre 
➢ Utveckla förbundets utbildningsstruktur  

➢ Skapa verksamhetsformer som lockar fler målgrupper än de vi idag normalt når. 

➢ Arbeta för att våra föreningar erbjuder regelbundna organiserade ledarledda 

träningar för olika målgrupper med olika ambitionsnivåer.  

➢ Aktivt arbeta med föreningsutveckling. Föreningsmiljön ska vara välkomnande och 

verksamheten ska vara välorganiserad  

➢ Arbeta för ökat samarbete med RF SISU distrikten 

Specifikt riktat mot målgruppen äldre: 

➢ Ta fram material till våra föreningar för uppstart av verksamhet för äldre 

➢ Skapa tävlingsstrukturer anpassade för målgruppen äldre motionärer. 

➢ Inleda samarbeten med pensionärsorganisationer och boenden 

➢ Synliggöra biljard mot målgruppen äldre 

 

Parabiljard 
➢ Undersöka finansieringsmöjligheter för att bedriva projekt för parabiljard. 

➢ Ta fram en struktur för parabiljard för alla utövare oavsett funktionsnedsättning 

➢ Uppmuntra föreningarna att bedriva parabiljard genom att dela goda exempel, tips 

och råd. 

➢ Arrangera parabiljardtävlingar inom ramen för Malmö Open. 

 

Kommunikation 
Strategier och planer: 

➢ Etablera en kommunikationsstrategi för varumärket Svenska Biljardförbundet och 

svensk biljardsport. Strategin ska omfatta planer för strategisk och taktisk 

kommunikation, policys för intern och extern kommunikation, kärnvärden, 

kommunikationskanaler m.m. 

➢ Ta fram en uppdaterad grafisk profil för Svenska Biljardförbundet. 

➢ Avsätta resurser för kommunikationsarbete.  
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Marknadsföring och synlighet: 

➢ Marknadsföra och synliggöra sporten på ett positivt sätt med hjälp av förebilder och 

goda exempel. 

➢ Utveckla en starkare närvaro i sociala medier 

➢ Aktivt delta i utvalda event för att marknadsföra sporten  

➢ Utveckla och förbättra livestreaming från turneringar och andra event 

Hemsidor och plattformar: 

➢ Ta fram och lansera en ny hemsida 

➢ Uppmuntra föreningarna att använda egna hemsidor och andra kanaler för 

information och visibilitet mot allmänheten. 

➢ Aktivera sidan spelabiljard.nu 

Sponsorer och samarbeten: 

➢ Öka antalet sponsorer och samarbetspartners 

 

Träning och tävling 
Verksamhetsutveckling: 

➢ Arbeta med att förändra våra tränings- och tävlingsstrukturer 

➢ Utveckla enkla spelformer inom alla tre grenar anpassade för olika målgrupper och 

ambitionsnivåer för att sänka trösklarna och locka fler. 

➢ Utveckla träningsformer, ta fram övningsbank, utvecklingstrappor, etc. så att 

utövarna har möjlighet att utvecklas och känna en glädje och kompetens i sitt 

utövande. Gäller för utövare i alla åldersgrupper, kunskapsnivåer och ambitioner. 

Ledare och tränare: 

➢ Lansera våra tränarutbildningar och inspirera så många som möjligt att utbilda sig 

➢ Arbeta för att alla ledare känner till och undervisar efter Svensk biljards värdegrund. 

➢ Arbeta för att alla ledare och tränare har kunskap inom idrottsgenerella områden som 

Idrotten Vill, etisk uppförandekod och det idé- och värderingsstyrda ledarskapet. Det 

ska ingå i våra egna utbildningar. 

➢ Arbeta för att förändra synen på tränarrollen. Det ska vara attraktivt att vara tränare. 

➢ Arbeta mot att så många föreningar som möjligt har minst en utbildad tränare. 

➢ Arbeta för att våra föreningar erbjuder organiserade ledarledda träningar. 

Tävling: 

➢ Ta fram tävlingsstrukturer anpassade för barn och ungdomar. Tävlingar för barn ska 

vara roliga, där fokus är att ha kul och inte på att tävla. 

➢ Skapa tävlingsstrukturer anpassade för målgruppen äldre motionärer. 

➢ Respektive grenkommitté arbetar med att utveckla tävlingsverksamheten för olika 

målgrupper, ökad geografisk spridning, fler arrangörer, osv. 

Funktionärer, tävlingsledning och administration: 

➢ Ta fram tävlingsledar/domar/funktionärsutbildningar för att öka kompetensen hos 

tävlingsarrangörer och professionaliteten på våra tävlingar. 

➢ Fortsätta arbetet med att utveckla det gemensamma tävlingsadministrativa verktyget. 

 

Trygg biljard 
➢ Ta fram policys och handlingsplaner inom området trygg idrott 

➢ Arbeta för att höja kvaliteten inom svensk biljardsport när det gäller både teoretisk 

och praktisk hantering av situationer som kan upplevas som hotfulla, kränkande, 

trakasserande eller liknande.  

➢ Informera våra föreningar och utövare om hur de kan och ska slå larm om de ser eller 

utsätts för något som inte är rätt. 
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➢ Arbeta för att våra föreningar erbjuder en idrottsmiljö som upplevs attraktiv och trygg 

för alla spelare. 

➢ Utreda om disciplinnämnder ska införas 

➢ Förstärka vårt antidopingarbete 

 

Utbildning 
Struktur, kartläggningar och samverkan: 

➢ Lansera plattformen biljardutbildning.se 

➢ Ta fram en utbildningsstruktur. 

➢ Undersöka hur andra förbund har lagt upp sina idrottspecifika tränarutbildningar 

samt samla in information om internationella coachinsatser 

➢ Bli bättre på att använda oss av det stöd och de utbildningar som SISU erbjuder 

➢ Göra en grenspecifik inventering av existerande tränarutbildningar inom sporten 

Utbildningar och utvecklingsinsatser: 

➢ Färdigställa våra tränarutbildningar och arbeta för att så många som möjligt 

genomför dessa. 

➢ Arbeta för att alla ledare känner till och undervisar efter Svensk biljards värdegrund 

➢ Arbeta för att alla ledare och tränare har kunskap inom idrottsgenerella områden som 

Idrotten Vill, etisk uppförandekod och det idé- och värderingsstyrda ledarskapet.  

➢ Arbeta för att antalet utbildade barn- och ungdomsledare ökar i våra föreningar  

➢ Ta fram tävlingsledar/domar/funktionärsutbildningar för att öka kompetensen hos 

tävlingsarrangörer och professionaliteten på våra tävlingar. 

➢ Påbörja arbetet med att utveckla ett talangprogram för våra elitaktiva och 

landslagsspelare tillsammans med Linnéuniversitet 

 

Hänvisningar 
- Svenska Biljardförbundets Strategi 2020-2025 

- Verksamhetsinriktning 2022-2023 

- Idrottsrörelsens Strategi 2025 

- Idrottsrörelsens jämställdhetsmål, rf.se/jamstalldhet 

- RF:s Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 

- Trygg idrott, rf.se/tryggidrott 


