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Dansk Squash Forbund 
- Squash News 

23. april 2014 
Nyhedsbrev for  

Dansk Squash 

LEDER 

Nyt fra forbundskontoret 

D et individuelle DM for seniorer er 

overstået, og DSqF vil gerne takke Kolding 

KFUM Squash for et fint og velorganiseret 

mesterskab.  

Der blev i løbet af DM spillet mange 

spændende kampe. Det blev til favoritsej-

re hos både mændene og damerne, hvor 

henholdsvis Line Hansen og Kristian Frost 

blev danske mestre. 

Alle medaljetagerne ved DM skal senere 

til Riccione, Italien for at forsvare de dan-

ske farver ved EM for hold. 

Vi ønsker dem held og lykke til i Italien i 

kampen om en plads i top 6. 

Medlemstallene for 2013 blev offentlig-

gjort i starten af april og Dansk Squash er 

registreret med total 6584 medlemmer 

mod sidste års 6556 - en lille fremgang;) 

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Juul Tander 

Sportskoordinator 

Dansk Squash Forbund 

  

K ontoret har siden januar 

været bemandet med admi-

nistrativ medarbejder, Ela 

Lidwin, Udviklingskonsulent, 

Maiken Møller, og Sportsko-

ordinator,  Rasmus Tander. I 

løbet af vinteren er der 

iværksat flere tiltag, som vi 

nu i løbet af foråret er i gang 

med at effektuere. 

Første synlige bevis herpå er 

dette nyhedsbrev, som vi vil 

bestræbe os på fremadrettet 

at udsende 5 gange i løbet af 

squashsæsonen. Her vil vi 

informere om stort og småt 

fra Dansk squash .  

Nyhedsbrevet er en del af 

DSqF’s fremadrettede strate-

gi, hvor vi bl.a. vil sætte fo-

kus  på  DSqF’s nuværende 

værdisæt.  

Vi håber I vil tage godt imod 

nyhedsbrevet og de kom-

mende tiltag! 

 

God læselyst! 

Yderligere arbejdes der 

med et mere synligt for-

bundskontor, hvorfor vi vil 

forsøge at være til stede 

ved flere turneringer, ar-

rangementer og events. Vi 

ved, at der er mange res-

sourcer i squash DK, som vi 

gerne vil sparre med og 

lytte til, så vi sammen ska-

ber et proaktivt og innova-

tivt Squash Danmark. 

Værdierne skal sættes i 

spil, hvilket vi også vil drøf-

te på det kommende re-

præsentantskabsmøde d. 

27. april.  Så mød op  og giv 

jeres mening og input til 

kende, så vi i fællesskab 

kan tegne udviklingen i 

Dansk Squash.   

 

Ela sidder klar ved telefonen til 

at hjælpe jer med spørgsmål 

vedr. squash 

Medarbejdere 

Hvad er din bedste oplevel-
se med squash? 

Taktik, Teknik og Tempo - i 
prioriteret rækkefølge. 

Ret hypotetisk, og da jeg ikke 
har nogen sponsor at takke, 
så vil det nok være noget i 
retning af: Jeg vil gerne be-
klage over for min modstan-
der, at jeg ikke var i stand til 
at yde større modstand, og 
at jeg fik dig irriteret så me-
get, at du smækkede så 
hårdt med døren på vej ud, 
at døren gik i stykker, og at 
du derved fik en matchstraf. 

 
Et comeback fra 0-2 i sæt og 
nede 0-8 (efter gammel sco-
re, og hvor sæt blev spillet til 
9). Det var i Sønderborg i en 
lav række, men med høj 
intensitet, entusiasme og 
kampgejst. Det var tæt på for 
en stund at give vinger. 

Hvad er de tre vigtigste 
kvaliteter squash indehol-
der? 

Hvis du vinder DM, hvordan 
vil du så indlede din tale? 

Rasmus Tander 
Sportskoordinator 

Maiken Møller 
Udviklingskonsulent 

Ela Lidwin 
Administrativ medarbejder 
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Formandens hjørne 

Dansk Squash Forbund’s  
 Formand,  

Tom Kjærbye Larsen 

E n af de senest tilkomne klubber 
under DSqF er Squash Lolland, som 
har været medlemsklub siden star-
ten af 2013. Squash Lolland har på 
1½ år formået at skabe et godt liv 
omkring deres ene bane, som ligger 
integreret i Søllested idræftsfore-
ning. Squash Lolland har  

 
er vores formodning, at visse emner 
bedre vil kunne uddybes gennem et 
egentlig elektronisk nyhedsbrev, 
som interesserede kan printe/
gemme efter ønske. 
Inden næste squashsæson til efter-
året vil DSqF endvidere barsle med 
en ny hjemmeside, der skal afløse 
den nuværende side, der nu er 7 år 
gammel og har haft nogle besværlig-
heder inden for de seneste par må-
neder. 
Også Squashportalen er inde i en 
udviklingsfase. For nyligt er det ble-
vet muligt at importere resultater fra 
Tournament Software, hvorved op-
datering af ranglisterne er blevet 
hurtigere, da der ikke længere skal 
foretages manuel indtastning. 
I de kommende måneder vil der 
blive arbejdet på at implementere et 
debatforum i Squashportalen, såle-
des at debattørerne ikke er afhængig 
af Facebook. 

Historier fra klubberne 

 
ved sidste medlemsregistrering 42 
medlemmer, hvilket er flot i forhold 
til, at de jo blot har en bane. Der 
bliver også lavet gode tiltag for 
Squash Lollands medlemmer. Åbent 
hus, Marathon Squash, gratis gæst, 
osv. Medlemmerne omkring laver 
også spas - bl.a. har Squash Lolland  

D et er mit håb, at de danske 
squashinteresserede vil tage godt 
imod dette nyhedsbrev, som er det 
første resultat af de nye tanker og 
initiativer, vore 2 forbundskonsulen-
ter på kontoret i Odense har iværk-
sat. Et initiativ, som jeg hilser meget 
velkomment, og som det er planen 
vil blive gentaget med jævne mel-
lemrum. 
Baggrunden for nyhedsbrevet er 
ønsket om at leve op til DSqF’s vær-
disæt, som er nedfældet i forbun-
dets virksomhedsplan. 
Som det fremgår, vil vi arbejde på at 
gøre samarbejdet mellem forbund 
og klubber tættere end hidtil, og det 
vil – ikke mindst for troværdighe-
dens vedkommende – bedst kunne 
ske gennem synliggørelse, åbenhed 
og kommunikation.  
Ganske vist lever vi i en elektronisk 
informationsperiode, og forbundet 
er som bekendt synligt på både 
hjemmeside og Facebook, men det  
 

DSqF’s værdigrundlag (fra virksomhedsplanen) 

 
lavet en ny version af den 
tidligere ”Min allerbedste 
Squash Byddy ven”., som kan 
ses på: www.Facebook.com/
squashlolland 

”Baggrunden for nyhedsbre-
vet er ønsket om at leve op 
til DSqF’s værdisæt, som er 
nedfældet i forbundets virk-

somhedsplan.” 



Nyt fra udvalgene 

B reddeudvalget er på plads, og de 5 medlemmer 
har afholdt møde, hvor der er blevet arbejdet med at 
få operationaliseret breddestrategien. Endvidere 
arbejder udvalget på at afholde en squash-eventdag 
for alle klubber. Her vil breddeudvalget orientere om 
den fremadrettede strategi og sætte den i spil, så alle 
klubber kan tage ejerskab af den og være med til at få 
den implementeret. Rammen for dagen vil dog i høj 
grad også være baseret på aktivitet på, i og udenfor 
squashbanerne, som skal skabe synlighed omkring 
sporten. Dagen vil bestå af happenings, workshops og 
squash-udfordringer, hvorfor alle skal deltage aktivt. 
Et fokuspunkt for udvalget er også ,at vi står sammen 
om at få skabt synlighed omkring squash. Udvalget 
har derfor tanker om squash-deltagelse i DHL-
staffeten i august. Vi håber, klubberne vil bakke op 
om dette projekt. Mere info herom følger. 
 
På breddesiden er der også i de seneste måneder 

udviklet et nyt trænerkursus, 1-2-Træner Squash. De 

første tre pilotkurser er afholdt med succes, og vi har 

siden marts, hvor kurset blev skudt i gang, uddannet 

23 nye squashtrænere - en succes - og der er flere på 

vej. 

 

Breddeudvalget vil være til stede ved repræsentant-
skabsmødet søndag d. 27. april, hvor yderligere info 
om udvalgets arbejde og strategi følger. 
  

J uniorudvalget er også ved at tage form. Til at 
varetage opgaverne har ca. 6 mand meldt sig. Første 
møde er aftalt, og afholdes i forbindelse med Junior 
DM for klubhold i Kolding. Vi glæder os til at høre de 
første tanker fra det nye udvalg.  
 

S enioreliteudvalget har stadig pladser, der kan 
besættes. Indtil videre består udvalget af 4 perso-
ner, der primært beskæftiger sig med at tilsikre den 
bedst mulige udvikling for vores seniorelite. Udval-
get har på baggrund af seniorelitespillernes ansøg-
ninger fordelt forbundsstøtte. Vi arbejder i øjeblik-
ket med at forbedre arbejdsgangen ifm. ansøgnin-
ger, træningsstøtte og turneringsplanlægning etc. 
 

T alentudvalget er bestående af 5 personer, der 
arbejder for at løfte talentarbejdet i dansk squash til 
nye højder. Udvalget arbejder i øjeblikket med en ny 
og forbedret talentstrategi, hvor de forbundsstøtte-
de spillere i højere grad modtager sparring fra for-
bundet. Talent– og regionaltræning kommer tilbage 
på forbundshænder for at målrette træningen for de 
bedste ungdomsspillere.  - Vi vil udvikle de bedste 
talenter! 

TIPS OG TRICKS Fra øvelsesbanken: 
 
1-2-3… 
(Småspil for 3 personer. Et lidt svært spil, hvor spillerne lærer at 
flytte sig for hinanden.): 
Hver spiller får et nr. 1-2-3.., og så skyder man til bolden i række-
følge efter hinanden. Hvis man laver en fejl eller ikke når bolden, 
får man et point. Når man når til 10, er man ude og de andre 
laver ny rækkefølge. Det gælder således om at få så få point som 
muligt. 
Trick—Hotshot: 
De knivskarpe kan lade sig inspirere af  James Willstrop:  
http://www.youtube.com/watch?v=GT9P6aBcWa4 
Leg og øv - God fornøjelse:) 

 

1-2-3 Boast, længder, lob og drop 

Udvalgene er ved at være nedsat—men ønsker man 
en plads, så kontakt gerne DSqF, der er stadig ledige 

pladser 



Dansk Squash Forbund 

Sdr. Boulevard 17A 1. sal 

5000 Odense C 

 

Tlf: 66 19 08 22 

Mail: squash@dsqf.dk 

www.dsqf.dk 

Www.facebook.com/DanskSquash 

DM Slutspil 

25.-26. april 

Repræsentantskabsmøde 

27. april 

European team Championship 

30.-3. maj 

Junior DM for klubhold 

2.-4. maj 

1. runde op-/nedrykningsspillet 
3.-4. maj 

EM for junior Team Chamionship U15-17 8.-11. maj 

Double DM 

9.-10. maj 

Veteran DM 

9.-10 maj 

TU-møde 

18. maj 

2. runde op-/nedrykningsspillet 
23.-25. maj 

Junior DM  

23.-25. maj 

U23-turnering 

23.-25. maj 

DSqF’s Eventkalender 

Har I noget i klubben, I gerne vil have bragt? Vi vil gerne  have indlæg, historier og andre input, som vi kan bringe i nyhedsbrevet - mail det blot til os! 


