
 

 
Referat Skypemøde - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 
Dato 13-01-2014 

Sted Start: 21.00, slut: 22.20 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Asger Grønlund Andersen 

(AGA), Peter Mindegård (PMM) og Allan B. Christensen 
(ABC)  
 

Afbud Kristian Frost (KF) og Bo Christiansen (BCC) 
Referent TKL 
Referatudkast godkendes se-

nest: 

18-01-2014 

Referat udsendes senest: 19-01-2014 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ 

opgave 
Ansvarlig 

1 Deltagelse i diverse europa-
mesterskaber. Deadline for 
tilmelding 31. januar 

Besluttet at  
 

• Der arbejdes på, at Danmark 
deltager i senioreuropamester-
skaber for såvel herrer som 
damer. Vi stiller med det for-
modet stærkeste hold. Rasmus 
Tander påbegynder kontakt til 
potentielle emner til en brutto-
trup for at få afklaret hvem der 
er til rådighed, skadefri m.v. 
Det skal overvejes, om vi - li-
gesom sidste år – kan tage af 
sted uden en egentlig træner (i 
fjor havde Kristian Frost og Ce-
cilie Mayer roller som coaches). 

• Der arbejdes på at deltage i EM 
for u17 og u19. Tvivlsomt om 
der er tilstrækkeligt spiller-
kendskab til at en deltagelse 
U15 er sportsligt berettiget. 
Rasmus påbegynder dialog 
med vore talenttrænere for at 
afstemme viden om spillerem-
ner og –niveau. Der skal end-
videre tages stilling til hvem, 
der skal optræde som lede-
re/trænere til mesterskaberne. 
Rasmus holder BCC orienteret 
om udviklingen og den endeli-
ge beslutning ligger i talentud-
valget. 

• I det omfang DSqF vælger ikke 
at sende hold til et juniorEM 
(f.eks. U15) men hvor en eller 
flere klubber ønsker – på egen 
regning – at sammensætte et 
hold, vil dette blive godkendt 
af DSqF, og holdet vil udadtil 

TKL, BCC, 
Rasmus 



have status af Danmarks re-
præsentant i den pågældende 
række. Til sådanne ”private ini-
tiativer” vil ikke blive ydet 
økonomisk tilskud ud over fi-
nansiering af en medrejsende 
coach (?) 

• Der er ikke taget stilling til del-
tagelse i de individuelle junior-
europamesterskaber, der af-
holdes op til holdmesterska-
berne. Beslutningen ligger hos 
talentudvalget  

 
2 Navne til ”de nye udvalg” Det antages, at  

• Breddeudvalget er på plads. 
Maiken skriver til de personer, 
der har været med til arbejdet 
omkring breddestrategien for 
at få bekræftelse på, at de 
fortsat vil være med i udvalgs-
arbejdet 

• Talentudvalget er en del-
mængde af det tidligere Elite- 
og uddannelsesudvalg. TKL ta-
ger kontakt til BCC (som vi hå-
ber fortsat vil være aktiv i ta-
lentudvalget) for at få afklaret 
hans rolle (formand/medlem). 
Det er vigtigt at fastholde 
BCC’s netværk og erfaring om-
kring talentarbejdet, der me-
nes at være hans hjertebarn. 
Rasmus Tander er et selvfølge-
ligt medlem af udvalget. Der 
skal imidlertid tilføres supple-
rende kræfter til arbejdet, som 
der er meget fokus på. 

• Rasmus vil også have en cen-
tral placering i senioreliteud-
valget. Også KF vil naturligt 
være en del af dette udvalg. 
Udvalgets arbejdsområde vil 
være seniorlandshold samt 
administration af træningstil-
skud til de allerbedste elitespil-
lere. TKL vil påtage sig for-
mandsskabet med støtte fra 
Rasmus i det daglige arbejde. 

• Junior- og udviklingsudval-

get skal etableres hurtigst mu-
ligt. Fra kontoret vil såvel 
Rasmus som Maiken naturligt 
være med i dette arbejde, der 
primært er rettet mod den 
gruppe af juniorspillere, der 
hidtil har været benævnt ”Ud-
viklingsgruppen”. Udvalget skal 
således administrere de midler, 
der er afsat til regionaltræning, 
JGP o.l. Rasmus/Maiken/TKL 
kontakter navne, som vi anta-
ger har interesse i at være 

Alle 



med i juniorarbejdet på natio-
nalt plan. Det må accepteres, 
at AGA ikke kan afse tilstræk-
kelige arbejdsressourcer til at 
få udvalget etableret.  

• Turneringsudvalget mangler 
generelt ressourcer. AGA giver 
tilsagn om at fortsætte sit ar-
bejde i turneringsudvalget. I 
nødvendigt omfang sparres 
med BCC, og rekruttering af 
yderligere personer er et led i 
de henvendelser, Rasmus fore-
tager til klubberne.  

• Markedsføringsudvalget lig-
ger indtil videre trygt i hæn-
derne på ABC. Primære opga-
ver: videreudvikling af 
Squashportalen. 

• Uddannelsesudvalget sam-
mensættes ad hoc af medlem-
mer fra fagudvalgene. Maiken 
tilknyttes udvalget og der er 
som bekendt allerede en hel 
del uddannelsestilbud under 
udvikling. 

 
Generelt: TKL skriver til samtlige 
klubber – redegør for, at vi nu har 
styrket forbundskontoret med kompe-
tente medarbejdere og dermed gjort 
vort til at gøre fremtiden for dansk 
squash lys og lovende. Vi har rutine-
rede bestyrelsesmedlemmer til at væ-
re tovholdere på udvalgene. Spørgs-
målet til klubberne er derfor helt cen-
tralt: Hvad vi I bidrage med for at 
dette arbejde skal lykkes. Klubber-
ne skal ganske enkelt tilbyde personer 
til supplement af udvalgene, der alle 
er nødlidende. 

3 Eventuelt 
 

Den uheldige udvikling i specielt Elite-
divisionen blev drøftet. Der er utvivl-
somt behov for at se på, om regelsæt-
tet er for stramt og om der til turne-
ringsmødet skal fremlægges net sæt 
mere fleksible regler. Det understre-
ges, at der ikke er tale om at ”bøje 
vedtagne regler” men om at fastsætte 
nogle regler, der åbner for hensigts-
mæssige og sportslige handlemulig-
heder for turneringsudvalget. 

 

 


