
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 1. møde 2008 
Dato 22. januar 2008 kl. 16.00 
Sted Idrættens Hus, Brøndby 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Bonnie C. Barr (BB), Mads Seiersen (MS), 

Susanne Kiehn (SK) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Peter Mindegaard Møller (PMM) og Tanja Bruntse Ahler (TBA) pga. flytning 
af møde til DIF, Francesco Busi (FB) 

Referent MS 
Referatudkast godkendes senest:  
Referat udsendes senest:  
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave 
1 Bemærkninger/ tilføjelser til 

denne dagsorden 
Pga. manglende dagsorden fra MS, fastsattes dagsordenen som første punkt. 

2 Generelle sager Thy Squash har søgt DSqF om støtte til Bobby Boast Cup (regionalt); 
da Bobby Boast Cup ikke er formaliseret og der er uenighed 
juniorledere imellem om placeringen – samtidigt eller ikke samtidigt 
med Junior GP – understreger det vigtigheden af at få etableret en 
Juniorgruppe. Indtil det ikke er afklaret, giver DSqF Bobby Boast 
transfertryk til de regionale værter (primært i regionen Midt/ Vest 
Jylland) som så kan trykkes på T-shirts lokalt. BB er ansvarlig for dette. 

 
3 Enkeltsager a. TD/ DIF forberedelsesprojekt 

MS/ SK har ikke fået arbejdet videre med projektet siden seneste 
bestyrelsesmøde. MS orienterede om at TD har informeret om at der er 
deadline på forberedelsesprojekt pga. nyt TD støtte koncept efter OL 2008. 
MS/ SK mødes ultimo februar og arbejder videre med en 
projektbeskrivelse og MS sørger for koordinering med TD konsulent Bo 
Overgaard/ DIF konsulent Torben Bundgaard. 
 
b. Team Danmark ansøgning vedr. Line Hansen, OSC 
MS orienterede om han har informeret TD om at DSqF agter at søge TD 
støtte til Line. TD har best.møder i marts og juni, og der er enighed om at 
man arbejder efter at færdiggøre ansøgningen frem mod et af disse møder 
– og gerne i forbindelse med ansøgningen til forberedelsesprojektet. MS/ 
SK har ikke fået arbejdet videre med projektet siden seneste 
bestyrelsesmøde. Der arbejdes konkret med en ansøgning i februar i 
samarbejde med Line og FB. 
 
c. Junior projektgruppe 
Der har været flere tilkendegivelser fra juniorledere om ønske om at 
opstarte en ”ny” juniorprojektgruppe og der er flere potentielle deltagere til 
gruppen. BB kommer ASAP med udkast til klart formuleret 
projektbeskrivelse; TKL bliver bestyrelsens kontaktperson i denne gruppe. 
Efter godkendt projektbeskrivelse skal gruppen startes op og det forventes 
at resultatet af gruppens arbejde kan implementeres efter sommerferien 
2008. Gruppen tager udgangspunkt i det oplæg som Erling Engelund/ Lars 
Thulstrup lavede i 2007. 



 
d. Værtskab Herre VM for hold 2009 
MS orienterede om at WSF endnu ikke har svaret på DSqF ansøgning 
(WSF lovede svar d. 15. januar). Bestyrelsen arbejder videre med VM 
projektet med forventning om et værtskab. MS har god kontakt til Sport 
Event Danmark omkring støtte til projektet – dels økonomisk dels sparring 
på dels at afholde VM. MS indkalder til møde med Herlev/ Hjorten Squash 
d. 5. februar kl. 17.00 i Skinderskovhallen, Herlev. Her skal der nedsættes 
en arbejdsgruppe omkring projektet samt lavet strategi for arbejdet med 
VM. MS tager kontakt til DIF vedr. mulighed for underskudsgaranti. MS 
laver udkast til liste over ansvarsområder og prøver at finde arkivmateriale 
vedr. Dame VM 2002 i Odense.   
 
e. Junior herre VM 2008 i Schweiz  
MS/ FB er af de schweiziske værter ved British Junior Open 2008 blevet 
opfordret til at deltage i Junior herre VM 2008 i Schweiz ultimo juli/ primo 
august. Udgangspunktet var ikke at deltage pga. økonomi. Nu er Schweiz 
villig til at hjælpe med billig mad og fordelagtig pris på hotel. FB har 
skønnet det er en god ide – men det kræver en stor egenbetaling – ca. 8000 
kr. pr. spiller – 4 spillere. MS/ FB har spurgt 4 spillere om de er 
interesseret og efterfølgende var det så intentionen at klubber/ forældre 
skulle informeres. Det er ikke gået helt efter planen, da flere spillere har 
kontaktet deres klubber. MS tager kontakt til klubber/ forældre og 
informerer om muligheden for at deltage i Junior VM. Hvis der er 
opbakning til projektet, udtages 4 spillere – ved evt. aflysning af turen pga. 
skade/ sygdom holdes spillerne økonomisk fri, og DSqF dækker de 
omkostninger der betalt – som eks. fee på €3500.  

4 Interne sager Personsag 
5 Økonomisk status TKL orienterede om at den foreløbige årsafslutning giver pejling om 

mindre overskud for regnskab 2007. 
6 Orientering a. Formanden 

TKL var til Junior DM finaledag og syntes det var et rigtigt fint 
arrangement. 
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
SK orienterede om at Herlev/ Hjorten og Malmø SK har indgået 
samarbejde – med primært fokus på juniorspillere. Der er fælles træninger 
mellem de 2 klubber 1-2x månedligt. 
c. Sekretariatslederen 
Morten W. Sørensen afholder en 1 STAR PSA turnering i Herlev fra 1. 
april til 6. april. DSqF støtter op om denne turnering med udsendelse af 
materiale samt info på hjemmesiden; men kan ikke støtte økonomisk.  
d. Breddekonsulenten 

i. BB har meldt DSqF til Copenhagen Active stand til sommer og er i 
kontakt med Herlev om samarbejde. BB ansvarlig for at få lavet 
materiale – SK sender noget materiale til BB til inspiration. BB 
arbejder videre med projektet – mangler en eye-catcher til standen og 
har Sønderborg SC’s oppustelige bane som mulighed. 

ii. Årets squasher – kåres til Senior DM i Kolding. BB er ansvarlig for 
at få inviteret til en projektgruppe til at vælge ”Årets squasher”, samt 
at få indkaldt nomineringer via www.dsqf.dk BB kontakter mulige 
givere af gavekort til Årets squasher samt forestår diplom. 

iii. Unge i Fokus pulje – en DIF pulje som BB kigger på om er mulig at 
søge til projekter der falder inden for puljebeskrivelsen. 

e. Indbudte projektledere 
Ingen 
f. Øvrigt 
Ingen  

7 Eventuelt Intet 

http://www.dsqf.dk/


   
 Mødet slut Kl. 19.15 
 


