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Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen og Dansk Squash Forbunds sekretariatsleder har dags dato behandlet og god-
kendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 for Dansk Squash For-
bund. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af forbundets aktivi-
teter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011. 

Årsrapporten for 2011 indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Odense, den 29. april 2012 
Sekretariatetsleder: 
     
     
     
     
Carsten Lausten     
     
     
     
Bestyrelse:     
     
     
     
     
Tom Kjærbye Larsen  Peter Mindegaard Møller  Bo. C. Christiansen 
formand     
     
     
     
     
Allan Christensen  Lars Guldbrandt  Kristian Frost 
     
     
     
     
Karina Hørdum     
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Dansk Squash Forbund 

Påtegning på årsrapporten  
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Squash Forbund for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2011. Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten udarbejdes efter Kultur-
ministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.  

Ledelsens ansvar for årsrapporten 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at 
udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi 
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-
ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er 
uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 
relevant for forbundets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formå-
let hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om le-
delsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion  
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af forbundets aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 
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Supplerende oplysninger 
Forbundet har en negativ egenkapital. Forbundets fortsatte drift er afhængig af, at der er til-
strækkelig finansiering og tilfredsstillende driftsresultater de kommende år. Årsrapporten er 
aflagt med fortsat drift for øje. Vi henviser til omtalen i ledelsesberetningen. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. sep-
tember 2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget 
det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2011 er ikke omfattet af vores re-
vision. 

København, den 29. april 2012 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om forbundet 
Dansk Squash Forbund 
Sdr. Boulevard 17 A 
5000 Odense C  

CVR-nr.: 65429616  
Hjemsted: Odense 
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 

Bestyrelse 
Tom Kjærbye Larsen (formand) 
Bo. C. Christiansen 
Allan Christensen  
Lars Guldbrandt  
Kristian Frost  
Karina Hørdum 
Peter Mindegaard Møller 

Revision 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Torben Kristensen 

Momsregistrering 
Dansk Squash Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Beretning 

Bestyrelsens beretning for 2011 

Tom Kjærbye 
Bestyrelsens arbejde i 2011 blev stærkt præget af den økonomiske udfordring, vi stod over 
for, da årsregnskabet for 2010 kom ud med et kæmpe underskud, der medførte, at DSqF for 
første gang i mange år måtte konstatere en negativ egenkapital. 

Som lovet på sidste års repræsentantskabsmøde smøgede bestyrelsen ærmerne op og gen-
nemgik årets bilagsmateriale med henblik på at kunne kortlægge, hvordan et sådant årsregn-
skab kunne opstå. Og vores gennemgang bekræftede - hvad jeg også var lidt inde på i sidste 
års beretning - at et af problemerne var forhold, der i realiteten tilhørte det foregående regn-
skabsår, men hvor bilagene først var fremsendt til forbundskontoret i det følgende regn-
skabsår (i dette tilfælde 2011). På den baggrund udarbejdede bestyrelsen en opstramning af 
konteringsproceduren, så tilsvarende ikke bør kunne ske fremover.  

Samtidig udarbejdede vi et besparelsesbudget for den resterende del af 2011 ud fra en mål-
sætning om, at den negative egenkapital skulle være vendt til at være positiv senest med ud-
gangen af 2012. Som årsregnskabet viser, kan vi glæde os over, at denne målsætning er ble-
vet nået allerede ved udgangen af 2011, idet årsregnskabet 2011 viser et overskud på 
94.627 kr., der omtrent svarer til den negative egenkapital ved årets begyndelse. 

Også for år 2012 har bestyrelsen udarbejdet en besparelsesversion af det budget, der blev 
vedtaget i november 2011 - foranlediget af dæmpede udsigter til forbundets tilskud fra DIF. 
Det er derfor bestyrelsens forventning, at vi - trods reduktion af vore tilskud - kan nå det op-
rindeligt planlagte resultat for 2012. 

Et led i den strammere økonomistyring er naturligvis en løbende budgetopfølgning. Denne 
proces blev dog vanskeliggjort af den omstændighed, at DSqF i løbet af det første halve år af 
2011 ændrede kontoplanen, således at den nye kontoplan svarer til den måde, budgettet er 
opstillet - og vedtaget - på. At der gik nogle måneder af 2011, inden den nye kontoplan var 
på plads, bl.a. på grund af vort arbejde med at få skabt et besparelsesbudget, medførte des-
værre, at bogføringen for 2011 først kom i gang på et meget sent tidspunkt, og vort løfte til 
repræsentantskabet om hver måned at offentliggøre regnskab contra budget på hjemmesiden 
kunne vi ikke leve op til.  

Dette fik vi - med rette - kritik af på efterårets budgetmøde, ligesom kritikken også gik på, at 
der tilsyneladende var konti, hvor det oprindeligt vedtagne budget ikke var korrekt overført 
til budgetsiden i den nye kontoplan. Med en ny kontoplan vil der uvægerligt opstå situatio-
ner, hvor man ikke kan genfinde beløb fra den gamle kontoplan, alene af den grund at visse 
konti er splittet op/slået sammen eller nu er placeret et andet sted i planen.  

Som det formentligt fremgår, har det været en krævende opgave at holde styr på økonomien i 
2011. Derfor er det tilfredsstillende, at vi kommer ud med et så pænt resultat. Nu er den nye 
kontoplan på plads - budgettet er lagt i samme kontoplan, og vi kan leve op til løftet om en 
månedlig balance på hjemmesiden. 

Året 2011 bød da heldigvis på andet end kedelige økonomiske besværligheder. På det sports-
lige område var 2011 et glædeligt år. Takket være en flot økonomisk håndsrækning fra en 
privat sponsor kunne vort herrelandshold alligevel drage til EM - et mesterskab, der ellers af 
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økonomiske grunde var fravalgt. Herrerne takkede for tilliden og spillede sig i A-gruppen. 
Det er længe siden, vi har været så højt placeret på holdranglisten. Senere på året gentog her-
rerne succesen og spillede sig frem til den flotteste placering nogensinde ved verdensmester-
skaberne. 

På det individuelle plan kan vi især glæde os over, at Line Hansen fastholder sin flotte posi-
tion på verdensranglisten, og at Kristian Frost har startet en fin rejse i den rigtige retning på 
herrernes tilsvarende liste. Også Rasmus Nielsen har placeret sig trygt i verdens Top-100.  

På juniorsiden stiller vi især store forventninger til en række pigespillere fra Thy og Birke-
rød. I løbet af 2011 har disse piger opnået bemærkelsesværdige internationale resultater, og 
det er vigtigt, at vi fra DSqF's side stiller de rigtige muligheder til rådighed for såvel disse 
piger som for andre talentfulde juniorer, der heldigvis udvikles, takket være et godt stykke 
arbejde i klubberne. 

2011 var jo også året, hvor "Squashportalen" blev søsat. Som det fremgår af forbundets de-
batside er der fortsat en vis forvirring om systemet, men jeg er sikker på, at portalen vil vise 
sig at være et stort fremskridt, ikke mindst af den grund at vi efterhånden vil kunne strømline 
en hel del administrativt arbejde, i takt med at portalen anvendes efter dens hensigt.  

I skrivende stund er hovedemnet på debatsiden beregningen af ranglisterne. Det er jo et vig-
tigt emne, der må ses nærmere på i forbindelse med evalueringen af ranglisten, men jeg sy-
nes vi kan være godt tilfredse med, at vi nu har fået et elektronisk system, som vil kunne 
holde os alle mere opdateret, end vi har været vant til.  

Ved årsskiftet flyttede forbundskontoret fra lokalerne i Bolbro til lokaler i "Squashcenter 
Danmark" på Sønder Boulevard. Baggrunden var et ønske fra Odense Kommune om at kun-
ne anvende vore hidtidige lokaler til foreninger, der var afhængige af en placering tæt på 
Odense Stadion. Samtidig med flytningen bedes man bemærke, at vi har indført en daglig te-
lefontid fra kl. 10-15. Af hensyn til arbejdsplanlægningen bedes man respektere disse tider. 
Til gengæld vil der være større chance for at komme i kontakt med den rette person, når man 
ringer til kontoret. 

Trods de ovennævnte strabadser for bestyrelsesarbejdet er det min opfattelse, at bestyrelsen 
har fungeret godt - vi afholder fortsat bestyrelsesmøder via Skype hver anden mandag, sup-
pleret med ganske få fysiske møder. Denne blanding giver mulighed for hurtigt at tage fat på 
ting, der dukker op, uden at bestyrelsesmedlemmerne skal tilbringe mange - og dyre - timer 
på transport. Jeg vil sige de øvrige bestyrelsesmedlemmer tak for deres store engagement i 
det forløbne år. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2011 
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet 
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 
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Squashportalen 

Allan B. Christensen 
Grundfunktionerne i Squashportalen var allerede etableret ved indgangen til 2011, men der 
manglede en række funktioner, som kunne lette den daglige administration af turneringerne 
under DSqF. Desuden var udviklingen af systemet sket så hurtigt, at portalen led under man-
ge små og større fejl, uhensigtsmæssigheder m.v. 

I løbet af det seneste år er der lavet rigtig mange forbedringer og fejlrettelser. Blandt de stør-
re ændringer kan nævnes: 

• Faciliteter til at overføre opsætning, hold, licenser m.v. fra en sæson til den næste, så 
administrationen begrænses til et minimum 

• Forbedret hjælp for brugere, bl.a. FAQ (ofte stillede spørgsmål) 

• Flere nye oversigter, bl.a. sæsonstatus, klubskifter, kommende og udestående kampe 

• Mulighed for at registrere resultater fra alle afarter af puljer ved individuelle turneringer. 

Mange faciliteter i portalen er ikke synlige for alle brugere. Brugere, der ikke er logget på, 
kan kun se nogle få oversigter. Logger man derimod ind på portalen, får man adgang til flere 
oplysninger afhængigt af den rolle, man har. F.eks. kan portalen målrette visninger af resul-
tater og stillinger, hvis den ved, hvilken klub brugeren er medlem af.  

Mulighederne strækker sig fra, at spillere uden tillidshverv kan tilmelde sig turneringer, 
mens klubadministratorer kan oprette spillere, registrere tillidshverv i klubben, vedligeholde 
klubranglister, indberette resultater fra holdkampe og individuelle turneringer.  

De ansatte på DSqF's kontor har yderligere en række værktøjer til opdatering af Danmarks-
ranglisten, udskrivning af fakturaer til klubberne, kontrol af resultater m.v. 

Der er nu 2048 spillere i portalen, hvoraf 913 er registreret med emailadresse, hvilket giver 
adgang til at logge på portalen. Der er 101 klubadministratorer, 61 holdledere og 746 uden 
tillidshverv.  

Der er 1000 spillere på Danmarksranglisten med mulighed for at tilmelde sig challengers og 
satellites. Indtil videre er der i sæsonen 2011/12 744, der har spillet kampe i Danmarksturne-
ringen (578 herrer og 166 damer), og der er 234, som har spillet i individuelle turneringer 
(175 herrer og 59 damer). 

Det har givet anledning til en del diskussion, at portalen nu skal benyttes til tilmelding til 
turneringer, især at det er nødvendigt at logge sig på for at kunne gøre det. Men formålet 
med at bruge portalen er netop, at den giver en god mulighed for at validere tilmeldinger, så 
der ikke hersker tvivl om, hvem der har tilmeldt sig hvornår og i hvilke rækker (herre/dame). 
I bund og grund kræver det ikke andet mere af spillerne end f.eks. at booke en bane i deres 
klub. 

I løbet af 2012 står bl.a. følgende udviklingsopgaver på dagsordenen: 

• Flere mindre forbedringer af brugervenlighed 
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• Håndtering af tilmelding til juniorturneringer via portalen 

• Indbygning af et workflow, der skal sikre, at begge parter er enige, hvis en holdkamp 
flyttes – og at flytningen ligger inden for de terminer, som afgrænser en spillerunde. Hvis 
klubberne tilknytter spillere til deres hold, vil disse kunne modtage e-mails om ændrede 
spilletidspunkter 

• Klubberne skal tilmelde hold til næste sæson via portalen; dette skal fjerne tvivl om, 
hvilke hold der faktisk er tilmeldt og danne grundlag for turneringsplanlægningen 

• Et planlægningsmodul, som skal sikre en bedre planlægning af kampene i Danmarkstur-
neringen, idet modulet direkte skal trække på oplysninger, som klubberne selv melder 
ind i portalen (hold, baner, mulige spilletider m.v.). 

Turneringsområdet 

Bo C. Christiansen 
Første sæson med den nye Danmarksturneringsstruktur blev færdigspillet i foråret 2011. Re-
sultatet blev, at der i denne sæson var tilmeldt 34 hold (hvoraf ét trak sig) i damerækken, og 
78 hold i herrerækken fordelt på 33 klubber.  

Det svarer til, at der som minimum har været 99 damespillere og 312 herrespillere aktive i 
den første sæson med den nye struktur. Ved starten af sæsonen 2011/12 var der tilmeldt 
35 hold i damerækken og 84 hold i herrerækken fordelt på 33 klubber. Det er altså 105 da-
mespillere og 336 herrespillere, der som minimum har deltaget.  

I den sidste sæson af den gamle struktur var der 55 hold tilmeldt fordelt på 25 klubber, det 
vil med andre ord sige at det var 110 aktive damespillere og 275 aktive herrespillere. Samlet 
set er vi altså gået fra 385 aktive spillere i 2009/10 til 411 i 2011/12 og så er vi oppe på 441 
aktive spillere i den indeværende sæson, altså en fremgang på ca. 7 % i antal aktive spillere 
hvert år. På damesiden mangler vi at nå helt op på, hvad der var i den gamle struktur, men 
der er ikke langt op til, hvordan det så ud. 

Ud fra deltagende klubber og antal spillere er det svært at sige andet, end at den nye struktur 
har været en succes. Det er lykkedes at få vendt den nedafgående aktivitet for Danmarkstur-
neringen. 

De første hold i den nye struktur til at vinde Danmarksmesterskabet for hold blev Køben-
havns Squash Klub i damerækken og Birkerød i herrerækken. 

På det individuelle turneringsområde ser det desværre ikke så optimistisk ud. Der har været 
et antal aflysninger af turneringer som følge af manglende deltagere, og til de turneringer, 
der blev gennemført, har der gennemsnitligt været færre deltagere. Der er dog enkelte turne-
ringer, som har succes år for år, dette er blandt andet Helsinge og Birkerøds satellites.  

Turneringsområdet er altså noget, som der bør komme fokus på i 2012 for at sikre, at vi også 
kan øge aktiviteten på dette område.  
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De individuelle mestre for 2011 blev Kristian Frost Olesen for herrer og Line Hansen for 
damer. I double blev det Stephanie Riding og Sissel Trap for damer, Morten W. Sørensen og 
Michael Frilund for herrer, og Morten W. Sørensen og Sissel Trap i mixrækken. 

Antallet af sager, der skulle behandles af Turneringsudvalget, steg desværre også i 2011. Der 
blev i 2011 behandlet 19 sager mod 18 i 2011, heraf blev i 2011 dog kun 2 anket til appelud-
valget mod 6 i 2011.  

Turneringsudvalget har i 2011 haft væsentlig flere medlemmer, hvorfor arbejdet har været 
nemmere, men der er stadigvæk mulighed for forbedring, således at der fra klubbernes side 
bakkes op om det arbejde, Turneringsudvalget udfører frivilligt og efter de regler, som klub-
berne selv har vedtaget.  

Det fremstår ofte i de debatter, der opstår i kølvandet på diverse afgørelser, som om, Turne-
ringsudvalget ønsker at begrænse squashens muligheder i Danmark. Intet kunne være mere 
forkert. Turneringsudvalget udfører blot den opgave, det er at tolke de regler, der foreligger, 
og kun at dispensere i de tilfælde, hvor det er muligt, hvilket Turneringsudvalget også fik en 
næse for fra appeludvalget for ikke at have gjort i de første afgørelser, der faldt i starten af 
sæsonen 2011/12. Reglerne er dansk squashs ”lovgrundlag”, som i sidste ende også danner 
baggrund for evt. appeller til Danmarks Idræts-Forbund. 

Medlemmerne i 2011/12 er Asger G. Andersen (Skovbakken), Jesper Hockerup (Horsens), 
Jesper Verner (Kolding), Christian Krogsgaard (OSC), Søren Hulvej (OSMK) og Bo C. 
Christiansen (DSqF og KSK). Tak for indsatsen! 

Talent- og eliteområdet 2011 

Lars Guldbrandt 
På talent- og eliteområdet er arbejdet i 2011 fortsat med fokus på at følge retningslinjerne i 
den sportslige strategi. 

Trænerkursus I har nu flere end 40 trænere bestået, og trænerkursus II har 4 trænere bestået.  

2011 har været med fortsat fokus på at optimere processerne og betingelserne for vores  
elite-, talent-, national- og regionalspillere. 

Der er ikke ændret i kravene i forhold til 2011, så de er stadig følgende: 

• Øgede fokus og krav til træningsindsats for elite-, talent- og nationalspillerne 

- det er hjemmearbejdet, som skal forbedres 

• Udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner for alle elite-, talent- og nationalspillere, 
samt udfyldelse af skema ”Hvad bruger du dine 168 timer til”. 

• To årlige tests af elite-, talent- og nationalspillerne 

- objektive vurderinger/pointgivninger på fysik, ben- og slagteknik og en subjektiv 
vurdering af den enkeltes potentiale ud fra alder, indstilling til træning, forældre- og 
klubopbakning, spilforståelse m.m. 
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• Alle elite-, talent- og nationalspillere afholder møde med landstræneren, hvor den indivi-
duelle udviklingsplan aftales for det kommende halve år.  

• Indgåelse af aftaler med elite-, talent- og nationalspillere mellem DSQF og den enkelte 
spiller 

- gensidige forventninger og krav til hinanden 

• Efterleve det etiske regelsæt, som er en del af aftalen mellem spillerne og DSQF 

• Fokus på den enkelte og ikke på et hold 

- der forventes kun holddeltagelse fra Danmark, hvor det vurderes at have en sportslig 
værdi 

• Gæstetræningsbesøg i Odense af udlændinge for øget træningsintensitet 

- laves i forbindelse med holdrunder, hvor der alligevel er udlændinge hjemme  

• To ugentlige træningssessioner for talentspillere og en ugentlig træningssession for nati-
onalspillere med regionaltræner 

• Bedre økonomiske vilkår for talent- og nationalspillere 

- øget tilskud fra DSQF og mindre egenbetaling 

• Tilskud til idrætspsykolog/sportscoach, hvor det vurderes berettiget 

• Øget fokus på bredt at hæve uddannelsesniveauet for trænerne og dommerne i Danmark 
til glæde for både klubber og DSQF 

• Indgåelse af skriftlige trænerkontrakter med de regionale trænere 

• Klubudvikling gennem projekt NEXT STEP.  

Disse øgede krav og tiltag er blevet modtaget meget positivt af spillere, trænere og klubber. 

I 2011 blev der også leveret mange imponerende flotte sportslige resultater af både vores se-
nior- og juniorspillere. 

Hos damerne ligger Line Hansen i top25, pr. 1. februar 2011 ligger hun nr. 24. Line vandt i 
slutningen af april turneringen ”The racquet club invitational 2011”. Sally Skaarenborg har 
forbedret sin placering fra sidste år og ligger nu nr. 101. 

Hos herrerne var EM og VM for hold en stor succes. Ved EM spillede vores hold bestående 
af Kristian Frost, Rasmus Møller Nielsen, Morten W. Sørensen og Michael Frilund sig i A-
gruppen ved at spille sig i finalen i B-gruppen. Ved VM blev Danmark nr. 13 efter flotte sej-
re over både Pakistan og Sydafrika. 

Individuelt hos herrerne ligger Kristian Frost lige nu nr. 69 i verden, efter 2011 bød på to 
turneringssejre i maj og december. Kristian forsvarede også sit DM ved at finalebesejre Mor-
ten W. Sørensen.  

Rasmus Møller Nielsen har i 2011 spillet sig i top100 og har forbedret sin placering med 30 
pladser. Caspar Grauballe har været meget skadet i 2011 og ligger lige over top 200.  
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Nationalt blev de første holdvindere efter opsplitningen i rene dame- og herrehold for damer 
KSK og for herrer Birkerød. 

Hos juniorerne kan det nævnes, at Mathilde og Sarah Lauridsen, de to søstre fra Thy, begge 
har vundet en Super-Serie, og Mathilde vandt 2 turneringer for PU15 – det lover rigtig godt 
for fremtiden. 

Af udvalgte juniorplaceringer på ESF-ranglisten kan nævnes følgende:  

• Sarah Lauridsen ligger nr. 4 hos PU13  

• Caroline Christiansen nr. 12 hos PU15 (er rykket op i december) 

• Mathilde Lauridsen ligger nr. 9 hos PU17 (er rykket op i november) 

• Thomas Laursen ligger nr. 16 hos DU17. 

Ved hold-EM for U15 fik vores hold bestående af Mathilde Lauridsen, Jens Christian Wege-
berg og Casper Kloster en flot 4. plads. 

Alt i alt går det rigtig flot i den rigtige retning resultatmæssigt for dansk squash. 

Bredde- og udviklingsområdet 

Peter Mindegaard  
Bredde- og udviklingsarbejdet i DSqF bygger på en tankegang om, at der er et grundlæggen-
de niveau med medlemsplejen af klubberne som det centrale, og uddannelse, udbredelse og 
udvikling som niveauer, der supplerer dette. 

Det arbejde, der er gennemført i 2011, er som altid sket ud fra de udvidede mål- og hand-
lingsplaner, der er udarbejdet i samarbejde mellem DSqF og DIF.  

I 2011 betød det dels, at nogle af de helt store projekter skulle igangsættes, herunder en 
nærmere undersøgelse af, hvilke ønsker forskellige squashklubber har til samarbejdet med 
DSqF i det projekt, der har fået navnet Next Step, dels at flere projekter skulle afsluttes, her-
under blandt andet udarbejdelsen af en hvidbog, der kommer med forslag og ideer til, hvor-
dan man rekrutterer og fastholder flere kvinder i squashsporten.  

Endelig var 2011 også året, hvor vi skulle til at se fremad, da der skulle udarbejdes en ny 
kontrakt for udviklingskonsulenten mellem DSqF og DIF. 

At den hidtidige breddekonsulentstilling er blevet omdøbt til en udviklingskonsulentstilling 
vil nok først og fremmest påvirke klubberne ved, at der i fremtiden vil være mere fokus på 
nytænkning inden for squashområdet. Dette især med hensyn til at få flere klubber og der-
med også gerne flere medlemmer.  

Et af de helt store fokusområder for DIF i de kommende år er således at skaffe flere med-
lemmer, noget som vi også i DSqF ønsker os. I den forbindelse kan vi jo desværre konstate-
re, at vi fortsat ikke har det antal medlemmer og klubber, som vi mener os berettiget til at 
have. Der er store geografiske områder, som vi godt kunne tænke os at dække bedre, og så er 
der stadig, i vores optik, for mange, der spiller squash i kommercielle rammer.  
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Men i stedet for udelukkende at se det som noget negativt, må vi se, om vi ikke via forskelli-
ge projekter kan være med til at udnytte, at der trods alt er et forholdsvist stort kendskab til 
squash. Og så viser det sig da også, at det er muligt at udvikle sig. Således har både Esbjerg 
og Herlev Hjorten jo inden for det seneste vist, at med god planlægning, og en langsigtet 
strategi, er det muligt at etablere fantastiske rammer for foreningssquash. Kan flere gøre dem 
kunststykket efter, vil det sikkert være med til at vende udviklingen. 

At der i den kommende periode vil blive fokuseret meget på udvikling betyder ikke, at ud-
viklingskonsulentens hidtidige arbejdsfelter ikke vil blive berørt. Det vil de. Men det bety-
der, at meget af det, der laves, vil blive set i et andet lys.  

Der vil således stadig, som det også har været gjort i den forgangne periode, blive foretaget 
klubudviklingsprojekter, blive foretaget klubbesøg og afholdt trænerkurser med mere. Men 
de steder, hvor det giver mening, vil der fremover blive fokuseret mere på, om det er muligt 
at gøre tingene lidt bedre, for forbundet, for klubberne, og for den enkelte aktive, ved at ud-
vikle tilbuddene. 

Juniorområdet 

Karina Hørdum 
2011 var året, hvor JGP-reglerne fik en tiltrængt opdatering, hvor sæsonen blev forlænget og 
hvor junior squashen i Danmark igen viste vejen  

I en tid, hvor manglende turneringsdeltagelse diskuteres, og hvor seniorturneringer aflyses, 
så var 2011 igen et år, hvor vores dygtige og engagerede juniorer i Danmark samt deres 
klubber viste vejen og endnu engang satte nye rekorder for deltagelse i turneringer. Til 2 tur-
neringer var vi endda ude i at skulle dispensere, på grund af for mange tilmeldinger i forhold 
til baneantallet.  

Turneringerne gennemføres ofte med kampe fredag og lørdag indtil efter midnat, og roen i 
sovesalen indfinder sig tit først tæt på morgengry. Det er et positivt problem, som klubber og 
spillere alle er med til at løse til topkarakter. 

Flere nye klubber har haft juniorer med til turneringer i denne sæson, og flere af de nye 
klubber har samtidig også vist stor interesse for fremadrettet at forsøge at holde et JGP. 

Til juniormødet i februar måned blev alle klubberne derfor også enige om at forlænge vores 
juniorsæson fremadrettet, så vi nu har 6 JGP-turneringer fra september til april, og vi slutter 
af med Junior DM i sidste weekend i maj måned.  

Herudover er der flere klubber, som er gået sammen om at afholde lokale miniturneringer, 
Bobby Boast Cup, Sommer squash og lokale mesterskaber som f.eks. SM. 

Opbakningen fra klubber, spillere og forældre har igen i 2011 været fantastisk, og det giver 
en god ”mavefornemmelse” for fremtiden for dansk junior squash.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 
28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets 
ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Squash Forbund for 2011 er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år. 

Resultatopgørelse 
Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet 
efter aktiviteter. 

Balancen 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imø-
degåelse af forventet tab. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 
     

 Note 2011 
Budget 
2011 2010 

     
Indtægter     
Tilskud, Danmarks Idræts Forbund 1 2.087.240 2.111.930 2.169.446 
Medlemskontingent  572.780 550.000 542.730 
Sponsorindtægter  78.284 30.000 24.065 
Andre indtægter 2 598.050 629.531 745.745 
     
Indtægter i alt  3.336.354 3.321.461 3.481.986 
     
Omkostninger     
Repræsentantskabet 3 15.046 9.000 6.722 
Bestyrelsen 4 23.592 22.000 70.896 
NextStep (forberedelsesprojekt) 5 494.168 460.000 615.966 
Forbundskontor (fællesomkostninger) 6 451.488 473.999 599.349 
Aktivitetsområde (klubber) 7 458.978 489.000 429.475 
Turneringer (indenlandske) 8 392.233 427.200 476.559 
Elite 9 1.160.651 1.194.531 1.259.207 
Talentudvikling 10 215.129 135.000 163.832 
Markedsføring 11 28.083 30.000 25.342 
     
Omkostninger i alt  3.239.368 3.240.730 3.647.348 
     
Resultat før afskrivninger  96.986 80.731 -165.362 
Afskrivninger  0 0 0 
     
Resultat før renter m.m.  96.986 80.731 -165.362 
     
Finansiering     
Renteindtægter m.v.  425 0 10 
Aktieudbytte/-regulering  -1.912 0 201 
Renteudgifter m.v.  -872 0 579 
     
Finansiering i alt  -2.359 0 790 
     
Årets resultat  94.627 80.731 -164.572 
     
     

Årets resultat 94.627 kr. overføres til egenkapitalen 
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Balance 
    
 Note 2011 2010 
    
AKTIVER    
Finansielle anlægsaktiver    
Aktier, Nordea 127 stk. kursværdi primo  7.740 6.776 
Regulering af kursværdi til 31. december  -2.145 964 
    
Finansielle anlægsaktiver i alt  5.595 7.740 
    
Omsætningsaktiver    
Beholdninger    
Squashbøger og andet salgsmateriale  0 2.565 
    
Beholdninger i alt  0 2.565 
    
Tilgodehavender    
Tilgodehavender  61.343 147.142 
Forudbetalte omkostninger  29.458 0 
Øvrige tilgodehavender  66.366 74.564 
    
Tilgodehavender i alt  157.167 221.706 
    
Likvide beholdninger    
Girobeholdning/foreningskonto  80.020 57.610 
Kontorkassekonto  777 0 
Bankbeholdninger  304.801 255.032 
    
Likvide beholdninger i alt  385.598 312.642 
    
Omsætningsaktiver i alt  542.765 536.913 
    
AKTIVER I ALT  548.360 544.653 
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 Note 2011 2010 
    
PASSIVER    
Egenkapital    
Overført resultat tidligere år  -98.791 65.781 
Afrundingsregulering  2 0 
Overført årets resultat  94.627 -164.572 
    
Egenkapital i alt  -4.162 -98.791 
    
Gældsforpligtelser    
Skyldige omkostninger  24.746 89.824 
Skyldig til DIF  368.266 399.051 
Beregnede feriepenge  159.907 158.511 
Mellemregning med DSqF  -397 -3.942 
    
Gældsforpligtelser i alt  552.522 643.444 
    
PASSIVER I ALT  548.360 544.653 
    
Eventualforpligtelser 12   
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Noter 
   
 2011 2010 
   

1 Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund 
Ordinært 1.687.240 1.630.900 
Udviklingskonsulent 170.000 170.000 
DIF-projekter 230.000 308.000 
Øvrige tilskud 0 60.546 
   
 2.087.240 2.169.446 
   

2 Andre indtægter 
Bøder, Danmarksturneringen 13.000 24.500 
Gebyrer, Danmarksturneringen 94.000 91.200 
Indtægter, Danmarksrangliste 51.360 44.220 
Indtægter, kurser 0 6.400 
Indtægter, breddeprojekter (Sommerskoler) 0 0 
Turneringsindskud 213.629 227.658 
Undervisningsministeriet (§ 45) 12.056 11.240 
Squashskolen 0 21.400 
Danish Junior Open 0 25.269 
World Squash Day 2016 0 150 
Egenbetaling, talenttræning 10.400 23.700 
JGP, deltagergebyr 172.300 265.300 
Andre indtægter 31.304 4.708 
   
 598.049 745.745 
   

3 Repræsentantskabet 
Møder 8.049 6.722 
Befordring 6.996 0 
   
 15.045 6.722 
   

4 Bestyrelsen 
Møder 1.292 40.341 
Formanden 0 2.527 
Befordring 21.786 24.548 
Andre møder, udland 514 3.480 
   
 23.592 70.896 
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 2011 2010 
   

5 Next Step (Forberedelsesprojekt) 
Tovholder 228.822 180.180 
Undervisning og uddannelse 0 151.873 
Kurser 102.628 139.765 
Klubudvikling 111.251 69.164 
Lønandel, administration 0 25.000 
Forberedelsesprojekt TD/DIF materiale 51.467 49.984 
   
 494.168 615.966 
   

6 Forbundskontor 
Regnskabsmæssig assistance 0 20.000 
Afskrivning, lønrefusion 2008 0 5.000 
Afskrivning, feriepenge DIF 2002 0 15.865 
Gager 188.797 178.937 
Regulering, beregnede feriepenge 1.397 48.918 
ATP og finansieringsbidrag 11.991 8.820 
Husleje 25.403 33.578 
Porto 5.543 4.637 
Forbrugsafgifter 4.118 1.800 
Kontorhold 10.220 4.378 
Forsikringer 52.467 55.067 
Telefon og it 12.608 65.697 
edb-omkostninger 27.268 10.785 
Småinventar 931 5.681 
Leasingafgift 47.636 57.278 
Møder 3.602 5.471 
Befordring 15.924 18.879 
Kursregulerede værdipapirer 0 -964 
Kopiering 0 3.580 
Gebyrer og provision 0 2.177 
Kontingenter 22.924 28.109 
Revision 2.677 9.447 
AER og AES 8.622 11.921 
Repræsentation 8.610 4.288 
Tab på debitorer 750 0 
   
 451.488 599.349 
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 2011 2010 
   

7 Klubber (aktivitetsområde) 
Møder 0 360 
Befordring og ophold 31.283 38.471 
Tidsskrifter, litteratur 0 946 
Klubtilbud 50.868 3.055 
Etablering af nye klubber 29.873 7.784 
Medlemspleje ("Ambulancetjeneste") 5.000 225 
Rådgivning og udvikling 6.806 2.167 
Piger i squash 3.060 13.979 
World Squash Day 0 0 
Gage udviklingskonsulent 255.000 243.183 
Telefon og it 10.387 9.999 
Efteruddannelse 2.101 3.188 
Klubaftaler 5.200 10.174 
Trænerkurser/workshop 35.803 10.558 
Børne-/juniorprojekter 13.967 85.386 
Belønninger 3.000 0 
Diverse 6.630 0 
   
 458.978 429.475 
   

8 Turneringer (indenlandske) 
Administrationsomkostninger 0 5.743 
Møder og befordring 5.153 3.240 
Planlægning Danmarksturnering 0 8.198 
Slutspil Danmarksturnering 17.190 15.000 
DK mesterskab 29.719 26.950 
Veteran DM 1.821 562 
Challengers 33.500 33.500 
Junior GP 244.465 336.495 
Dommeruddannelse/-godtgørelse 7.857 8.748 
Danish Junior Open 15.000 0 
Squashportalen 37.527 37.775 
Ricochet 0 348 
   
 392.232 476.559 
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 2011 2010 
   

9 Elite 
Udvalg, møder og befordring 7.874 734 
Befordring, idrætskoordinator 3.815 6.654 
Løn, idrætskoordinator 174.000 199.500 
Honorar, landstræner 167.500 134.000 
Andre omkostninger, landstræner 1.922 3.493 
Telefon og it, landstræner 17.668 13.039 
Befordring, landstræner 65.935 91.158 
Efteruddannelse, landstræner 10.000 726 
Individuel støtte 177.926 201.050 
Internationale mesterskaber 83.351 213.318 
Juniorsamlinger og mesterskaber 21.154 3.419 
Udenlandske juniorturneringer 351.685 392.116 
Daglig træning, test, idrætspsykolog m.v. 77.821 0 
   
 1.160.651 1.259.207 
   

10 Talentarbejde 
Talentarbejde udtagne spillere 148.692 0 
Talentudvikling øvrige 66.437 163.832 
   
 215.129 163.832 
   

11 Markedsføring 
Hjemmeside 11.340 11.476 
Presse 8.744 0 
SMS-tjeneste 8.000 0 
Andre omkostninger 0 13.866 
   
 28.084 25.342 
   

12 Eventuelforpligtelser 

Der er pr. 1. januar 2009 indgået leasingkontrakt med De Lage Landen. Aftalen omfatter fo-
tokopieringsmaskine og løber til 31. december 2014. Resterende leasingydelser estimeres til 
125 tkr. Resterende leasingydelser med Pitney Bowes for frankeringsmaskine udgør 3 tkr. 

Kautionsforpligtelse, 88 tkr., over for DIF vedrører lån til Esbjerg Squash Klub. 

Kautionsforpligtelse, 125 tkr., over for DIF vedrører lån til Københavns Squash Klub. 
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