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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Dansk Squash Forbunds bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrap-

porten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 for Dansk Squash For-

bund. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den 

valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et 

retvisende billede. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbun-

dets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resul-

tatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013. 

Årsrapporten for 2013 indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

 

 

Odense, den 23. april 2014 
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Dansk Squash Forbund 
Årsrapport 2013 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Til repræsentantskabet i Dansk Squash Forbund 

Påtegning på årsrapporten 

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Squash Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2013. Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resul-

tatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten udarbejdes efter Kulturministeriets 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 overens-

stemmelse 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 års-
rapport 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 ud-

ført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfø-
rer revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinforma-
tion. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-
ninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
deringen 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 udar-
bejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effek-
tiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 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 for Dansk Squash Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. 

december 2013 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets be-
kendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen  

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 
2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af bestyrel-
sen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2013 er ikke omfattet af vores revision. 

København, den 27. april 2014 

KPMG 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

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  

Asger G. Andersen  

Kristian Frost  

Peter Mindegaard Møller 

Revision 

KPMG  

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen 

Momsregistrering 

Dansk Squash Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 

 



Ledelsesberetning 

År 2013 blev for Dansk Squash Forbund på mange måder en udfordring – især på personsiden i 

medarbejderkredsen, idet forbundets sekretariatsleder gennem nogle år fratrådte den 1. august 

2013 efter at have arbejdet på reduceret tid hen over sommeren. I den resterende del af året in-

tensiverede DSqF’s formand sin tilstedeværelse på forbundskontoret gennem en fast ugentlig ”ar-

bejdsdag” som støtte for de tilbageværende 2 medarbejdere. Ved årsskiftet 2013/14 har forbundet 

ansat ny sportskoordinator, indtil videre i en stilling på 20 timer pr. uge, som forventes at kunne 

bidrage med et bedre flow på kontoret. 

Ovennævnte forhold har i nogen grad haft indflydelse på det økonomiske resultat, der viser et 

usædvanligt stort overskud, og DSqF’s bestyrelse har derfor – i lighed med sidste år – at hensætte 

et beløb, denne gang på kr. 165.000, til brug for opgaver, som bestyrelsen finder hensigtsmæssige 

ud over det foreliggende budget. Det er hensigten, at en overvejende del af beløbet anvendes til – i 

løbet af 2014 - at opskalere sportskonsulentstillingen til fuld tid, således at forbundskontoret atter 

er fuldt bemandet. Der foreligger i 2014 betydelige opgaver, bl.a. implementering af Aldersrelateret 

Trænings Koncept. Ved hensættelsen er der hermed i alt fra regnskab 2012 og 2013 hensat kr. 

265.000. 

Vi må se i øjnene, at der i de kommende år kan blive god brug for et økonomisk sikkerhedsnet. 

Fraværet af breddekonsulenten i første halvdel af 2012 har naturligvis bevirket, at det tilskudsgi-

vende aktivitetsniveau dette år kørte på vågeblus, og det betyder, at det tilskud, vi årligt modtager 

fra Danmarks Idræts Forbund, vil falde med forholdsvis store beløb i de kommende år. Tilskudet fra 

DIF beregnes på grundlag af aktivitetsniveauet fordelt over 3 år. Heldigvis ser de senere års ten-

dens med faldende medlemstal ud til at være stoppet. Opgørelsen ved udgangen af 2013 viste næ-

sten nøjagtigt samme medlemstal som året før, og der er begrundet håb om, at bl.a. udviklingskon-

sulentens ihærdige arbejde vil kunne skabe fremgang i de kommende år. 

Klubudviklingen 

Der er dog også glædelige tendenser i tiden. På forbundskontoret modtages jævnligt forespørgsler 

om krav til squashbaner, og der er tegn på, at nye klubber vil blive stiftet i nærmeste fremtid. 

Medarbejderne 

Det var med stor tilfredshed, at DSqF i slutningen af 2012 kunne ansætte Maiken Møller som ny 

udviklingskonsulent. Ansættelsen blev muliggjort gennem delvis lønstøtte fra DIF – i første omgang 

til udgangen af 2013. Det er glædeligt at kunne konstatere, at Maikens indsats har betydet en mar-

kant anerkendelse – ikke alene internt blandt klubberne i forbundet, men i høj grad også hos DIF, 

og det løntilskuddet er netop forlænget med yderligere 2 år frem til udgangen af 2015. 

Det har været problematisk, at der på forbundskontoret ikke har været en daglig leder som støtte 

for Maiken. Det er et krav fra DIF, at en konsulent, som DIF yder lønstøtte til, skal have en daglig 

leder. Forholdet har været drøftet med DIF i løbet af året, og problemet er nu løst ved at DSqF har 

tilsluttet sig KUF (Kontor for udvikling og Fællesskab), en institution, der med base i Idrættens Hus 

kan overtage den lederrolle, som konsulenten ellers skulle kunne finde i sit eget specialforbund. På 

nuværende tidspunkt er der 7-8 mindre forbund, der har gjort det samme, og vi har store forvent-

ninger til, at dette forum – ud over den formelle rolle – vil være til god inspiration for Maiken i hen-

des fortsatte arbejde.   

Som nævnt ovenfor var DSqF’s sekretariatsleder Carsten Lausten i løbet af 2013 igennem en syg-

domsperiode, der betød nedsat arbejdstid, og 1. august fratrådte Carsten. Selv om forbundets for-



mand har bistået på det administrative og ledelsesmæssige område med 1 dag om ugen kan det 

ikke nægtes, at 2013 desværre var et år, hvor især arbejdet med koordinering af det sportslige 

arbejde på talentområdet var nødlidende. Det er bestyrelsens håb og forventning, at bl.a. dette 

område vil få et mærkbart løft i 2014 gennem ansættelse pr. 1. januar af vor nye sportskoordina-

tor, Rasmus Juul Tander. Rasmus har allerede fra første dag været synlig i squashdanmark. 

Turbulensen på forbundskontoret har betydet, at der trækkes store veksler på arbejdsindsatsen fra 

vores administrative medarbejder Ela Lidwin, som med sin sædvanlige driftsikkerhed har været en 

uvurderlig støtte på kontoret. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har gennem hele 2013 bestået af 6 personer, idet 1 post har været vacant.  

Bestyrelsen har året igennem afholdt virtuelle bestyrelsesmøder hver anden mandag aften på Sky-

pe. Metoden har den umiddelbare fordel, at der ikke går lang tid før en sag kan behandles – men 

erfaringen er dog også, at vi mangler den fysiske tilstedeværelse som gør det lettere at gennemføre 

en effektiv dialog. Der vil derfor fremover blive flere fysiske bestyrelsesmøder, samtidig med, at 

Skype fortsat vil være et godt supplement. 

Bestyrelsesmøderne over nettet er jo hertil en økonomisk fordelagtig løsning, idet der spares både 

tid og penge til transport for bestyrelsens medlemmer. 

Bestyrelsen har i 2013 afholdt 1 seminarer umiddelbart efter sommerferien. På seminaret drøftedes 

bl.a. problemerne med at bemande forbundets udvalg, og der blev skitseret en model for en ny 

udvalgsstruktur, der blev indføjet i forbundets virksomhedsplan, som blev forelagt på budgetmødet 

i november, hvor planen blev tiltrådt.  

Udvalgene 

Det er fortsat en meget travl beskæftigelse at være medlem af forbundets udvalg. Det er baggrun-

den for den nye struktur, der indeholder flere udvalg end tidligere; men hensigten er at gøre ar-

bejdsbyrden i de enkelte udvalg mindre belastende og dermed mere tillokkende for klubberne at 

deltage i. 

I begyndelsen af 2014 har forbundet på hjemmeside og Facebook appelleret til klubberne om at 

bakke op omkring besættelse af udvalgsposterne. Appellen har haft en positiv virkning – men der er 

fortsat et stykke vej før der er en tilfredsstillende bemanding. 

Turneringerne 

Danmarksturneringen har i indeværende sæson oplevet en katastrofal tilbagegang, især i elitedivi-

sionerne, hvor der nu kun er 5 hold i hver række (herrer og damer). Det er bydende nødvendigt, at 

der ved det kommende turneringsmøde i maj findes gode løsninger for at styrke vore ligaer.  

I det sidste års tid har der været meget lav tilslutning til de individuelle turneringer - Challenger og 

Satelites, hvoraf flere har måttet aflyses. Der er fremkommet mange bud på, hvad årsagen til den 

manglende interesse kan være – pris, varighed, for travl squashkalender – og  vil atter blive et vig-

tigt emne på turneringsmødet senere på foråret. 

Landsholdene og spillerne 

Ved repræsentantskabsmødet i 2010 vedtog DSqF en ambitiøs Sportslig Strategi. Strategien er se-

nere fulgt op af detailrapporter (Udviklingspyramide, Aldersrelateret Trænings Koncept ATK m.v.) 



og skal danne udgangspunkt for forbundets elitearbejde. Der tale om et meget grundigt stykke ud-

valgsarbejde, som skal videreføres i 2014. Arbejdet har imidlertid i 2013 lidt under den manglende 

koordinering, som tidligere er sket af forbundets sekretariatsleder. Ansættelse af vores nye sports-

koordinator vil forhåbentlig medføre, at der atter kommer styr på udviklingen. 

Ved vore budgetmøder har det været et tilbagevendende emne, i hvilket omfang, DSqF skal satse 

på vore seniorlandshold. Ved mødet i november blev det dog endnu en gang besluttet, at Danmark 

deltager med såvel herrer som damer ved EM – og at vi stiller med stærkeste hold. 

I øjeblikket er vort herrelandshold placeret som nr. 6 i Europa – den højeste placering nogensinde, 

og damerne ”spadserede” sidste år gennem Europas’s 2. division og skal i begyndelsen af maj for-

søge at gøre sig gældende bland Europas top-8. Såfremt det lykkes at bevare begge hold skadesfri 

kan vi se frem til et spændende europamesterskab i Italien. 

Individuelt går det fortsat fint for vore bedste spillere på verdensranglisterne. Hos kvinderne opnå-

ede Line Hansen for ikke længe siden at  kæmpe sig op som nr. 18 på verdensranglisten – den hø-

jeste placering for en dansk kvinde nogensinde. På herresiden ligger Kristian Frost nogenlunde sta-

bilt i halvtredserne med nummer 52 som bedste placering hidtil. 

Juniorerne 

Juniorarbejdet har måttet lide under, at Elite- og uddannelsesudvalget ikke var særligt aktivt, bl.a. 

begrundet i fraværet af sekretariatslederens koordination og sekretærrolle.  

I den nye udvalgsstruktur har juniorerne nu fået ”sine egne” 2 udvalg, henholdvis Talentudvalget, 

der – som navnet siger – skal tage sig af udvikling og træning af talenterne, herunder udenlandske 

turneringer og mesterskaber – og Juniorudvalget, der får til opgave at administrere regionaltræning 

af udviklingsgruppen samt gennemførelse og planlægning af JunioGP. Der kan utvivlsomt forventes 

nye tiltag i form af andre turneringsformer o.l. med henblik på at styrke deltagelsen i turneringerne.  

Vore allerbedste juniorspillere klarer sig fornemt på den internationale scene. Især er det positivt at 

se talenterne på pigesiden. Det giver håb om at få lukket det vakuum, der let kan opstå inden ret 

mange år efter de nuværende seniorkvinder.  

Squashportalen 

Efterhånden har alle vist vænnet sig til at anvende Squashportalen i forbindelse med indrapporte-

ring af resultater, oprettelse af og tilmelding til turneringer m.v., og der er med portalen sket en 

klar kvalitetsforbedring af bl.a. ranglisteberegning og lignende. Arbejdet med udbygning af Squash-

portalen vil fortsætte i de kommende år, bl.a. på juniorområdet. 

Årsregnskabet 

Som nævnt i indledningen kommer DSqF ud af 2013 med et flot økonomisk resultat.  

Bestyrelsen har besluttet at hensætte et beløb på 165.000 kr. til iværksættelse af projekter i de 

kommende år. Når dette beløb er hensat slutter året fortsat med et overskud på 152.000 kr. og 

DSqF har konsolideret sig yderligere, idet egenkapitalen nu udgør kr. 270.000. 

I opstillingen af årsregnskabet findes i år 4 kolonner, og man bør være opmærksom på de sammen-

lignende budgettal: 

1. Årets bogførte beløb for 2013 

2. Budget 2013, således som vedtaget på budgetmødet i 2012 



3. Regnskabstallene fra 2012 

4. Budget 2012 



Dansk Squash Forbund 
Årsrapport 2013 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 

1701 af 21. december 2010 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under 

Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotte-

rier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Squash Forbund for 2013 er aflagt efter samme regnskabs-

praksis 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 imødegåelse af forventet tab. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Hensættelser 

Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter og hensættelserne an-

vendes i forbindelse med afholdelse af de omkostninger de er hensat til. 

 

 



Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

Resultatopgørelse

Note 2013 Budget 2013 2012 Budget 2012

Indtægter

Tilskud, Danmarks Idræts Forbund 1 1.746.084 1.750.000 2.033.022 2.095.106

Medlemskontingent 503.520 510.000 494.400 570.000

Sponsorindtægter 20.573 30.000 30.000 30.000

Andre indtægter 2 218.948 213.550 376.072 370.500,00

Indtægter i alt 2.489.125 2.503.550 2.933.494 3.065.606

Omkostninger

Repræsentantskabet 3 8.316 5.000 15.068 13.000

Bestyrelsen 4 43.285 42.000 46.629 32.000

NextStep (forberedelsesprojekt) 5 0 0 348.898 345.000

Forbundskontor (fællesomkostninger) 6 496.710 513.550 454.564 571.650

Aktivitetsområde (Klubber) 7 501.279 641.500 394.257 466.000

Turneringer (indenlandske) 8 258.720 227.000 243.974 232.200

Elite 9 673.239 794.500 966.896 1.011.652

Talentudvikling 10 161.323 163.000 204.759 259.376

Aldersrelateret træningskoncept 0 42.000 0 0

Markedsføring 11 32.210 25.000 29.420 58.000

Omkostninger i alt 2.175.081 2.453.550 2.704.465 2.988.878

Resultat før afskrivninger 314.044 50.000 229.029 76.728

Afskrivninger 0 0 -10.000 0

Resultat før renter m.m. 314.044 50.000 219.029 76.728

Finansiering

Renteindtægter m.v. 1.106 0 955 0

Aktieudbytte 2.546 0 1.491 0

Renteudgifter m.v. 0 0 -169 0

Finansiering i alt 3.652 0 2.277 0

Resultat før hensættelse 317.696 50.000 221.307 76.728

Hensættelse til følgende år -165.000 -100.000

Årets resultat efter hensættelse 152.696 50.000 121.307 76.728

Årets resultat 152.696 kr. overføres til egenkapitalen



Balance

Aktiver
2013 2012

Finansielle anlægsaktiver

Aktier, Nordea 127 stk. kursværdi primo 6.877 5.595

Regulering af kursværdi til 31/12 2.273 1.282

Finansielle anlægsaktiver i alt 9.150 6.877

Omsætningsaktiver

Beholdninger

Beklædning/Bolde  m.v. 3.500 10.000

Beholdninger i alt 3.500 10.000

Tilgodehavender

Tilgodehavender 22.358 58.709

Nets 20.006 0

Depositum 6.125 6.125

Forudbetalte omkostninger 9.978 23.025

Øvrige tilgodehavender 71.866 71.867

Tilgodehavende i alt 130.332 159.726

Likvide beholdninger

Kasse 368 0

Girobeholdning/Foreningskonto 30.027 41.077

Kontorkassekonto 337 319

Bankbeholdninger 695.224 440.481

Likvide beholdninger i alt 725.956 481.877

Omsætningsaktiver i alt 859.787 651.602

Aktiver i alt 868.937 658.479

Passiver

Egenkapital

Overført resultat tidligere år 117.144 -4.162

Afrundingsregulering 0 -1

Overført årets resultat 152.696 121.307

Egenkapital i alt 269.840 117.144

Hensættelser 265.000 100.000

Gældsforpligtelser

Skyldige omkostninger 60.742 51.595

Skyldig til DIF 165.327 268.815

Beregnede feriepenge 108.029 120.925

Mellemregning med DSqF 0 0

Gældsforpligtelser i alt 334.097 441.335

Passiver i alt 868.937 658.479

Eventualforpligtelser 12



Noter

2013 Budget 2013 2012

1 Tilskud fra Danmarks Idræts Forbund

Ordinært 1.576.084 1.580.000 1.727.708

Udviklingskonsulent 170.000 170.000 127.500

DIF-projekter 0 0 173.000

Øvrige tilskud 0 0 4.814

1.746.084 1.750.000 2.033.022

2 Andre indtægter

Bøder, Danmarksturneringen 15.400 0 18.500

Gebyrer, Danmarksturneringen 96.800 90.000 92.000

Indtægter, Danmarksrangliste 93.720 80.000 54.400

Indtægter, Kurser 1.000 0 16.000

Indtægter, Breddeprojekter (Sommerskoler) 0 0 0

Turneringsindskud 0 0 124.555

Undervisningsministeriet (§ 45) 12.028 4.000 3.083

Squashskolen 0 0 0

Danish Junior Open 0 0 0

World Squash Day 2016 0 0 0

Egenbetaling, talenttræning 0 0 1.400

JGP, deltagergebyr 0 0 300

Andre indtægter 0 39.550 66.231

218.948 213.550 376.469

3 Repræsentantskabet

Møder 7.208 5.000 9.409

Befordring 1.108 0 5.659

8.316 5.000 15.068

4 Bestyrelsen

Møder 10.376 5.000 9.221

Formanden 4.841 5.000 3.910

Befordring 26.397 27.000 28.842

Andre møder, udland 1.671 5.000 4.656

43.285 42.000 46.629

5 Next Step (Forberedelsesprojekt)

Tovholder 0 0 99.110

Undervisning og uddannelse 0 0 25.598

Kurser 0 0 38.947

Klubudvikling 0 0 135.828

Lønandel administration 0 0 39.110

Forberedelsesprojekt TD/DIF materiale 0 0 10.304

0 0 348.898

6 Forbundskontor

Regnskabsmæssig assistance 0 5.000 0

Afskrivning, lønrefusion 2008 0 0 0

Afskrivning, feriepenge DIF 2002 0 0 0

Gager (incl. Ferietillæg) 228.443 256.900 188.005

Regulering, beregnede feriepenge 26.216 0 0



2013 Budget 2013 2012

ATP og finansieringsbidrag 14.115 19.950 10.240

Husleje 28.500 28.500 28.745

Porto 2.578 4.500 5.120

Forbrugsafgifter 0 4.000 0

Kontorhold 10.329 4.500 37.200

Forsikringer 30.212 43.200 33.387

Telefon og IT 6.150 15.000 6.292

EDB omkostninger 26.883 25.000 24.125

Småinventar 249 3.000 4.869

Leasingafgift 46.573 55.000 47.820

Møder 5.180 5.500 1.851

Befordring 22.299 11.500 5.292

Kursregulerede værdipapirer 0 0 0

Kopiering 215 0 0

Gebyrer og provision 6.634 0 500

Kontingenter 26.609 27.000 23.234

Revision 0 0 0

AER og AES 0 0 12.223

Repræsentation 10.005 5.000 4.018

Tab på debitorer 5.520 0 0

496.710 513.550 432.920

7 Klubber (aktivitetsområde)

Møder 6.689 5.000 0

Befordring og ophold 24.734 56.500 8.327

Tidsskrifter, litteratur 0 0 0

Klubtilbud 61.992 35.000 4.992

Etablering af nye klubber 16.029 53.000 0

Medlemspleje ("Ambulancetjeneste") 5.000 0 0

Rådgivning og udvikling 1.107 35.000 0

Piger i squash 0 0 0

World Squash Day 0 0 0

Gage udviklingskonsulent 354.816 384.000 351.000

Telefon og IT 3.786 8.000 21.785

Efteruddannelse 10.750 0 556

Klubaftaler 8.125 30.000 1.795

Trænerkurser/workshop 0 0 150

Børne/juniorprojekter 683 30.000 1.991

Belønninger 7.568 5.000 3.660

Diverse 0 0 0

501.279 641.500 394.257

8 Turneringer (indenlandske)

Administrationsomkostninger 0 0 0

Møder og befordring 0 0 4.907

Danmarksturnering bolde 14.500 0 0

Slutspil Danmarksturnering 17.689 16.500 18.673

DK mesterskab 35.094 29.000 42.435

Veteran DM 4.362 4.000 3.922

Challengers 70.000 40.000 20.100

Junior GP 61.352 72.500 60.600



2013 Budget 2013 2012

Dommeruddannelse / -godtgørelse 0 10.000 0

Danish Junior Open 19.518 15.000 15.000

Squashportalen 36.204 40.000 66.667

Ricochet 0 0 0

258.720 227.000 232.305

9 Elite

Udvalg 0 15.000 7.610

Landsholdstøj 11.422 0 24.017

Befordring idrætskoordinator 0 15.000 2.543

Løn idrætskoordinator 102.025 142.500 55.160

Honorar landstræner 0 0 189.350

Andre omkostninger landstræner 0 0 4.195

Telefon og IT landstræner 0 0 5.947

Befordring landstræner 0 0 17.543

Efteruddannelse landstræner 0 0 5.470

Individuel støtte 219.064 260.000 227.413

Internationale mesterskaber 111.233 100.000 72.276

Juniorsamlinger og mesterskaber 98.513 70.000 34.775

Udenlandske juniorturneringer 130.982 152.000 200.509

Daglig træning, test, idrætspsykolog m.v. 0 40.000 140.088

673.239 794.500 986.896

10 Talentarbejde

Talentarbejde udtagne spillere 103.323 163.000 166.755

Talentudvikling øvrige 58.000 0 38.004

161.323 163.000 204.759

11 Markedsføring

Hjemmeside 8.580 25.000 16.826

Presse 12.494 0 12.494

SMS tjeneste 0 0 0

Andre omkostninger 11.136 0 100

32.210 25.000 29.420

12 Eventualforpligtelser

Kautionsforpligtelse 37.500  over for DIF vedrørende lån til Esbjerg Squash Klub

Kautionsforpligtelse 75 tkr. over for DIF vedrørende lån til Københavns Squash Klub

Kautionsforpligtelse 50 tkr. over for DIF vedrørende lån til Nørresundby Squash og Tennisklub 

Der er pr. 1. januar 2009 indgået leasingkontrakt med De Lage Landen. Aftalen omfatter 

fotokopieringsmaskine og løber til 31. december 2014. Resterende leasingydelser estimeres til 

30 tkr. 
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