
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 27-01-2014, kl. 21.00 

  

Deltagere Bo Christiansen (BCC), Allan Christensen (ABC), Asger Grønlund Andersen 

(AGA), Tom Kjærbye Larsen (TKL), Kristian Frost, Rasmus Juul Tander (RJT)  
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud  

Referent AGA 

Referatudkast godkendes 
senest: 

 

Referat udsendes senest: 27-01-2014 

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1  1. Ny struktur til udtagelse til juniorlandshold 
a. Regionaltræning kan danne basis 

i. Inputs fra deltagende ledere ved JGP i 
Sport92 

ii. Holde fast i koncept, der er startet op 
iii. Bruttogruppe som basis for udtagelse 

2. Nyheder på hjemmesiden 
a. Spillere skal noteres hos WSF. Koster en-

gangsbeløb, som skal betales af spillerne. Dis-

se skal gøres klar over det. 
3. Ny praktikant 

a. Idrætsstuderende. Skal lave praktikopgave til 

gavn for sig selv og os 
b. Projekt: Undersøge, hvad vi kan gøre for at 

fastholde juniorer 
4. Diverse 

a. U13 og U15 landshold deltager ved nordiske 
mesterskaber 

b. U17 og U19 deltager ved EM 

5. Økonomi 
a. Balance for 2013 tyder på overskud på ca. 

350.000 
b. Bestyrelsen arbejder som sidste år hen imod, 

at der henlægges et rundt beløb, der kan bru-
ges efter bestyrelsens ønsker 

 

2 Seniorelite 1. Udvalg er stærkt svækket/ikke-eksisterende. RJT sæt-
tes ind i arbejdet. 

2. Der skal sendes landshold afsted 
a. Nogle erfarne spillere holder et højt niveau og 

kan evt. styrke holdet 
b. Bestyrelsen har vedtaget, at der stilles med 

stærkeste hold. Ift. udtagelse tages der ud-
gangspunkt i resultater fra de to Challengers i 
februar og marts samt Danmarksturneringen 
indtil og med 9. spillerunde. 

 

3 Juniorområdet 1. TKL har haft følere ude mht. nye medlemmer af et nyt 
udvalg. 

TKL 



2. Sport92 afviklede "eksperimentel" turnering. Enkelte 
har været utilfredse.  

3. Flere har vist interesse for at træde ind i juniorarbej-
det. Der skal arbejdes videre med at få sat udvalget i 

søen. 
4. Der er fortsat uklarhed om, hvordan juniorområdet 

styres. Hvilke kompetencer tilfalder juniorudvalget, 
hvilke turneringsudvalget? Kommissoriet for Turne-
ringsudvalget giver ikke udvalget hjemmel til andre 
arbejdsområder end seniorturneringer og Danmarks-
turneringen. 

5. Reglerne på juniorområdet skal gennemgås af det nye 
udvalg. 

4 Turneringsudvalget v. 
AGA 

1. Esbjerg har inviteret til JGP, som afvikles over fredag-
lørdag. Dette er i strid med de gældende regler. For-
bundskontoret har imidlertid indikeret, at arrangemen-

tet er i orden. AGA kontakter Esbjerg 

AGA 

5 Squashportalen v. ABC 1. Workflow omkring indtastning af resultater fra hold-
kampe kommer snart i drift. 

2. Problemer omkring valg af turneringsformer ift. 
implemen½ering i portalen. Valgmulighederne skal 
begrænses til Monrad i forskellige afskygninger samt 

simple puljeturneringer. 

 

Mødet slut 22.20 


