
 

 

Referat bestyrelsesseminar - Dansk Squash Forbund 
Mødegruppe: Bestyrelsen 

Dato 07-09-2013 

Sted Start: 09.00, slut: 15.30 

Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Asger Grønlund Andersen (AGA), 
Bo C. Christiansen (BCC), Kristian Frost (KF) og Allan B. Chri-
stensen (ABC)  

Afbud Peter Mindegaard (PMM, afbud til lørdagen – TKL afbud fre-
dag) 

Referent PMM (pkt. 1-4), TKL pkt. 5 - 

Referatudkast godkendes se-

nest: 

18-09-2013.  

Referat udsendes senest: 20-09-2013 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ 

opgave 

Ansvarlig 

1 Tilretning af ”Breddestrategi” 
(skal færdiggøres nu a.h.t. ind-
sendelse til DIF) 

 

Breddestrategien blev kommenteret og 
diskuteret. På baggrund af de indkomne 
forslag og ændringer besluttedes det, at 

den renskrives, og sendes rundt til sidste 

kommentarer mandag eller tirsdag. Deref-
ter sendes den til DIF / Helle Carlsen. Pe-
ter er ansvarlig. 
 

PMM 

2 Frivillighedsstrategi i DSqF (skal 
være implementeret i 2014 

Kravet om en frivillighedsstrategi blev 
diskuteret. Vi skal se på, om det eventuelt 

er et arbejde som en studentermedhjæl-
per kan lave. Det kan eventuelt også være 
en praktikant fra SDU. 
Der skal ske en kortlægning af, hvem det 
er, der er frivillige, hvorfor de er det, og 
hvilke arbejdsopgaver de varetager. Ud fra 
disse oplysninger skal frivillighedsstrategi-

en laves. Arbejdet skal ske på baggrund af 

et kommissorium der henhører under 
breddeområdet, og det endelige arbejde 
skal kunne præsenteres på budgetmødet i 
oktober/november 2014. Peter og Maiken 
går videre med arbejdet. 
 

PMM, Maiken 

3 Matchfixingregler (møde i DIF 26. 
september 

Under punktet om regler mod matchfixing 
blev det diskuteret, hvordan de etiske og 
moralske forhold generelt er i DSqF i for-
bindelse med turneringer. det blev herun-
der også diskuteret, om det ved regelæn-
dringer er muligt at imødekomme matchfi-
xing. I den forbindelse kom hele den 

struktur som turneringerne afvikles under 

op til debat. Det gjaldt blandt andet 
krydsspillet. 
Vi kom også ind omkring regelkurser, 
dommerkurser, med mere. Det blev frem-
hævet, at meget af det materiale der un-
dervises efter er forældet. Samtidig kom 

problematikken om, at der mangler både 
undervisere og dommere på området op til 

BCC 



fornyet diskussion. 
Der blev talt om, at der måske kunne 
skaffes midler til, at en fast studenter-

medhjælper kunne være med til at plan-

lægge Danmarksturneringen, og så efter-
følgende være med til at opdatere den, og 
se på mulige forandringer i turnerings-
strukturen. I forhold til regelkurser blev 
der talt om, at det måske er to spillere der 
skal sendes ud for at afholde kurset. Sam-
tidig skal prisen på kurset sættes ned. 

Kristian Frost og Asger havde ti navne i 
tankerne, blandt andet Michael H., Martin, 
Morten W., Harris, med flere. 
Det blev i forbindelse med materiale 
nævnt, at vi måske skal oversætte fra 
WSF, tysk, australsk og engelsk, for at 
lette vores eget arbejde. Samtidig kan 

Niclas lave et udkast til fornyet kursusma-
teriale, og Frost kan komme med videoek-
sempler. 
Eventuelt kunne en studentermedhjælper 
lave et oplæg til turneringsudvalgsmødet i 
maj 2013? 

Bo deltager i mødet den 26.9.2013 i 
Brøndby, og opgaven forankres i eliteud-
valget. Arbejdet skal være færdigt til sæ-
sonstart 2014/2015. 
 

4 Beslutning om Ordens- og ama-
tørudvalg 

Se under eventuelt  

5 Økonomi – gennemgang af ba-

lance pr. september samt vurde-
ring af resten af året 

 

Balancen pr. primo september blev gen-

nemgået. På indtægtssiden mangler fort-
sat tilskud fra Odense Kommune til Ela 
samt tilskud fra DIF til udviklingskonsulen-
ten for flere måneder. Der tegner sig et 
pænt overskud, som desværre primært 
skyldes et underforbrug på breddeområ-
det. Men også kontorlederens stop pr. 1. 

august vil bevirke færre udgifter i den 
resterende del af året. Enkelte poster un-
drede og vil blive undersøgt af TKL. 
Hjemmesiden blev drøftet. Det er uhen-
sigtsmæssigt, at der betales høj pris for 
hosting af den eksisterende hjemmeside 
samtidig med, at der fortsat hostes data 

fra den helt oprindelige hjemmeside. Alt 

bør samles på samme webhotel (f.eks. 
Squashportalens). 
TKL tager kontakt til Composite for at 
forhøre om mulighederne for at udtrække 
data til flytning. 

Der arbejdes videre med et web-baseret 
administrativt system (ABC) og mulighe-
derne for i den forbindelse at forberede 
nedlæggelse af vores interne server. 
Til DIF’s budgetmøde den 5. oktober del-
tager BCC og TKL 

TKL, ABC, BCC 

6 Administrativ ledelse af for-

bundskontoret 
 

DIF har orienteret om, at det er en forud-

sætning for at opnå tilskud til en udvik-
lingskonsulent, at denne refererer til en 

ansat person på forbundskontoret. 
TKL kontakter Helle Carlsen hos DIF med 
henblik på et møde, hvor TKL og BCC del-
tager. Emne: Fortolkning af reglerne samt 
en drøftelse af, at DSqF efter sigende har 

fået en dårligt omdømme hos DIF. Hvad er 
årsagen? og hvorfor har DIF i givet fald 
ikke meddelt dette til os?  

TKL, BCC 



Under mødet blev luftet tanken om konse-
kvenserne ved at ”droppe” samarbejdet 
med DIF om udviklingskonsulentet (og 

dermed miste tilskud) og i stedet ansætte 

udviklingskonsulenten direkte i forbundet. 
En sådan løsning kunne reducere behovet 
for at ansætte en egentlig øremærket 
kontorleder. 
Hvad gør øvrige små forbund? Har de alle-
sammen en kontorleder? 

  

7 Eliteområdet, herunder 
a. Aldersrelateret trænings-

koncept(se vedhæftede – 
tidligere udsendt) 

b. Landstrænerløsning, 
samlinger eller? 

c. Træningsstøtte til senior-

spillerne 
d. Udtagelse af talenttrup-

pen – nye emner - træ-
nere 

e. Udtagelse til juniorturne-
ringer (internationale) 

f. Eliteudvalget – fungerer 
det? 

 

a. Besluttet at igangsætte projektet i 
henhold til det på forhånd udsend-
te materiale. Tiltrådt at engagere 
Henning Hansen (HH) som tovhol-
der. BCC skal få bekræftelse fra 
HH om, at det i materialet opstil-

lede budget er ”faste priser”, også 

for eksterne leverandører. Til be-
skrivelsesdelen (sportsspecifikke 
del) blev nævnt emner, som kan 
overvejes og spørges. 

b. EU må beslutte, hvorledes en fort-
sat seriøs træning af vore senior-

elitespillere kan gennemføres. I 
den forbindelse skal det undersø-
ges, hvor mange spillere, der fort-
sat er at henregne til den del, der 
kan kaldes ”elitetruppen” . 

c. Indtil vi evt. beslutter os for ikke 
at sende landshold af sted til EM 

og VM skal det besluttes, hvorle-

des den del af landsholdene, der 
ikke indgår i eliteprojektet, kan 
samles (eller lignende) til træ-
ningssamlinger. Hvem skal vare-
tage træningen ved disse samlin-

ger? 
d. Der er indkaldt til testcamp for ju-

niorspillere med henblik på at få 
udpeget de 10-15 spillere, der skal 
indgå i talenttruppen. Til denne 
første testcamp kan talenttræner-
ne og klubberne tilmelde kandida-

ter. Efter en vurdering af delta-
gerne på campen vil en endelig 
udtagelse finde sted (kan naturlig-

vis hen ad vejen revurderes). 
e. Udtagelse vil fortsat ske i samar-

bejde med talenttrænerne. Der 
mangler dog trænere i flere områ-

der (Nordjylland, Sjælland). Det er 
problematisk, at der ikke for tiden 
er nogen koordinator, der holder 
øje med terminer, tager initiativ til 
udvælgelsen, tilmeldinger m.v. 
TKL vil snarest – i samarbejde 

med kontoret – få færdiggjort 
”Årets Hjul” og sørge for de prakti-
ske ting, så informationer i forbin-
delse med turneringer kommer ud 
i tide. STRAKS: Meddelelse om 

NJO i Malmø på hjemmeside og 
tilsendes klubberne. 

f. Der er problemer med indsatsen – 
bl.a. manglende reaktion hos flere 
medlemmer på henvendelser. De 
nuværende medlemmer skal spør-
ges om hvilken indsats vi kan for-

BCC, TKL  



vente, og nødvendige udskiftnin-
ger bør gennemføres.  

8 Juniorområdet, herunder 

a. Distribuerede træningsinitia-
tiver – lokale initiativer 

b. Kriterier for deltagelse i dan-
ske junior-GP (jf. den sene-
ste debat) 

c. Juniorudvalget  

a. TKL gav udtryk for, at i betragt-

ning af, at Juniorudvalget endnu 
ikke er en kendsgerning og måske 

heller ikke vil være det lige med 
det første, bør der gives grønt lys 
for initiativer som dem, der er 
fremsendt materiale om fra Kol-
ding og Thy. Det blev besluttet, at 
DSqF giver grønt lys til det jyske 
initiativ med følgende klausuler: 

i. alle klubber skal have til-
bud om at deltage 

ii. tilsagnet gives i første om-
gang frem til årsskiftet 
(halv sæson) med halvde-
len af det ansøgte støtte-

beløb. Sideløbende vil 
DSqF arbejde med en for-
bundsløsning 

iii. DSqF vil tiltræde lignende 
initiativer i den resterende 
del af landet (med samme 
klausuler). 

b. Der bør gives adgang for uden-
landske juniorspillere til at deltage 
i danske Junior-GP, idet det vil 
kunne udvikle vore egne spillere. 
Indtil reglerne er ændret (herun-
der så der tages højde for, hvor-
dan udenlandske spilleres delta-

gelse vil påvirke den danske juni-

orrangliste) og vedtaget i junior-
udvalg og bestyrelse må der evt. 
gives dispensation, såfremt 
spørgsmålet dukker op. 

c. Kommissorium for juniorudvalget 

tiltrådt. Udvalget refererer til be-
styrelsen. Der skal udarbejdes et 
selvstændigt budget for udvalget 
(beløbs størrelse ca. 100.000 kr., 
hvor hovedparten kommer fra Ud-
viklingspuljen under EU og et min-
dre beløb fra breddeområdet)  

AGA 

9 Turneringsudvalg, Squashporta-

len (Eventuelle informationer) 

 

Turneringsudvalget lider fortsat under 

manglende medlemmer. Reglerne fastslår, 

at klubberne i elitedivisionen skal tilbyde 
medlemmer til turneringsudvalget, så-
fremt den pågældende klub ikke allerede 
er repræsenteret i bestyrelse eller andre 
udvalg under DSqF. Kontoret skal endnu 

en gang udsende reminder om dette til 
følgende klubber, der ikke lever op til 
denne bestremmelse: 

 Birkerød 
 Kolding 
 OSMK 

med en frist på 14 dage til at vende tilba-

ge med de obligatoriske emner.  
 
Squashportalen er godt på vej til at have 

implementeret en række af de faciliteter, 
der er listet i virksomhedsplanen: 

 kortbetaling (der vil være tale om 
en 6 ugers periode, hvor DSqF i 

forbindelse med deltagergebyr via 
kort skal ”lægge ud” til klubberne, 
idet NETS og Teller har en udbeta-

TKL, ABC 



lingsperiode af denne længde. Det 
er ikke noget problem med for-
bundets nuværende likviditet. 

Der planlægges nogle nye forbedringer til 

portalen: 
 rykker til holdkaptajnen, såfremt 

resultater ikke er indsendt inden-
for fristen 

 system til godkendelse af holdre-
sultater (modstander-link) 

 Support ved individuelle turnerin-

ger (samspil med Tournament-
Software) 

Disse nye features implementeres i løbet 
af efteråret. 
 
Tilmelding til juniorturneringer skal flyttes 
fra hjemmeside til Squashportalen, lige-

som juniorranglisten bør blive en del af 
portalen. Der skal ske en kontakt til John 
Christensen, Herlev, der har udarbejdet 
den nuværende juniorrangliste. 

10 Udviklingskonsulentarbejdet, 
herunder 

a. Ny 2-årig kontrakt med 

DIF (ændringer i forhold 
til nuværende? – skal 
være i overensstemmelse 
med breddestrategien) 

b. Hvad er der i øvrigt på 
vej fra udviklingskonsu-
lenten? 

 

a. Inden for den næste måneds tid 
skal en (forhåbentlig) ny kontrakt 
med DIF angående udviklingskon-

sulenten i gang. Der skal udarbej-
des et oplæg, der er i overens-
stemmelse med breddestrategien. 
Samtidig skal der laves status for 
den forløbne periode siden 1. ok-
tober 2012. Som nævnt under pkt. 
6 vil TKL og BCC forsøge at få ar-

rangeret et møde med DIF (Helle 

Carlsen) med diverse punkter, 
bl.a. DSqF’s omdømme, på dags-
ordenen. Eventuelt vil vi invitere 
Helle og Tine Heilmann (vores 
kontaktperson i DIF’s bestyrelse) 

til et møde med den samlede be-
styrelse. 

b. Enighed om tilfredshed med udvik-
lingskonsulentens arbejde. Der er 
gennemført mange gode initiativer 
og klubkontakter/klubbesøg. Ud-
viklingskonsulentens budget bør – 

set i lyset af forbundets gunstige 
økonomiske situation – sikres an-

vendt. I den kommende tid arran-
geres: 

 World Squash Day (med 
fin klubopbakning) 

 DIF Idrætsmiljø for unge 
https://difekstranet.dif.dk/For
%20forbundet/Udvikling/Klub
udvik-
ling/Idr%C3%A6tsmilj%C3%
B8%20for%20unge.aspx 

 1-2 træner 
 Trænerkursus 
 Regelkursus 

PMM, TKL, Mai-
ken 

11 Virksomhedsplanen Planen blev gennemgået for evt. rettelser. 
TKL finder word-dokumentet og tilretter 

TKL 

12 Eventuelt  Dsqf har modtaget et brev fra ny 
ejer til squashbanerne i Viby. Han 

inviterer til dialog. TKL skriver 
svarbrev og ABC vil påtage sig at 
besøge stedet og gå ind i en frem-
tidig dialog – herunder også mu-
lighederne for at etablere en klub. 

 

https://difekstranet.dif.dk/For%20forbundet/Udvikling/Klubudvikling/Idr%C3%A6tsmilj%C3%B8%20for%20unge.aspx
https://difekstranet.dif.dk/For%20forbundet/Udvikling/Klubudvikling/Idr%C3%A6tsmilj%C3%B8%20for%20unge.aspx
https://difekstranet.dif.dk/For%20forbundet/Udvikling/Klubudvikling/Idr%C3%A6tsmilj%C3%B8%20for%20unge.aspx
https://difekstranet.dif.dk/For%20forbundet/Udvikling/Klubudvikling/Idr%C3%A6tsmilj%C3%B8%20for%20unge.aspx
https://difekstranet.dif.dk/For%20forbundet/Udvikling/Klubudvikling/Idr%C3%A6tsmilj%C3%B8%20for%20unge.aspx


 Der skal arbejdes videre med tan-
kerne om et Ordens- og amatør-
udvalg. Der er en frygt for, at det 

vil blive vanskeligt at rekruttere 

medlemmer, idet der kan risikere 
at bliver en stor arbejdsbyrde med 
de mange klager, der hidtil har 
været filtreret i turneringsudval-
get. DIF høres om mulighederne 
for at indføre et depositum på 
f.eks. 500 kr. (som refunderes i 

tilfælde af medhold i appeludval-
get) for at begrænse klagerne. 

 


