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Nyt fra forbundskontoret 

E n god sæson lakker så småt i mod 

enden for Dansk Squash. Line Hansen slut-

tede fint af med en sølvmedalje ved det 

individuelle europamesterskab, damerne 

overlevede i Europas fineste squash sel-

skab, og flere af vores juniorer har leveret 

flotte resultater ved hhv. internationale 

JGP’er samt Europamesterskaberne – stort 

tillykke til jer alle. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 

for en god sæson og ser frem mod  sæso-

nen ’14/’15, hvor vi forhåbentlig kan fort-

sætte den positive udvikling, forbundet, 

klubberne og udøverne i år har været igen-

nem. Over sommeren vil vi på kontoret 

arbejde for at iværksætte nye projekter til 

den kommende sæson. 

Til slut vil jeg på hele kontorets vegne øn-

ske jer alle en rigtig god sommer. 

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Juul Tander 

Sportskoordinator 

Dansk Squash Forbund 

  

K ontoret har nydt at væ-

re en del af DSqF i den for-

gangne sæson. Deltagelse 

ved årets Junior DM, beviste 

hvad det er squashen kan. 

Fællesskabet mellem alle de 

glade unge squash’er på 

trods af konkurrence - var en 

fornøjelse at være vidne til. 

Herlev/Hjorten havde præ-

steret et meget velorganise-

ret junior DM. Fra Herlev/

Hjorten blev Charlotte Gyde, 

under JDM, også tildelt titlen 

som Årets Squash’er, en 

meget velfortjent titel for 

Charlottes store arbejde i 

squashen gennem mange år. 

Den kommende sæson skal 

også byde på gode og spæn-

dende oplevelser med 

squash. Vi arbejder pt. på at 

få lavet en årskalender i stor-

format, som kan synliggøre 

I løbet af sommeren vil der 

arbejdes på de udfordringer 

og muligheder, som klubber-

ne kan få i forbindelse med  

den nye skolereform. Skulle 

nogen have tanker omkring 

dette, så kommer Maiken  

gerne på et klubbesøg, og 

fortæller om koncepter her-

for. Men indtil da ønsker 

kontoret hele squash DK    

God sommer og god læselyst! 

alle de spændende turne-

ringer, events osv., som 

sker i Squash, så de kan 

synliggøres ude hos jer i 

squashhallerne. Den skulle 

forhåbentlig være klar til 

sæsonstart, hvor I vil få den 

tilsendt. 

Herudover er der kommet 

godt gang i ATK-arbejdet, 

og vi håber, hjulene kan 

holdes i gang, så der i 2015 

vil ligge en færdig Squash-

ATK.  

Også Sponsoraftale er kom-

met i hus, så Dunlop vil 

igen levere tøj til vores 

spillere, når de skal repræ-

sentere Danmark. Vi ser 

frem til at modtage tøjet, 

så vi kan vise jer den nye 

tøjlinje for vores squash-

spillere.   

 I sommerperioden vil telefonen 

ikke være bemandet som nor-

malt, så send en mail, hvis ikke I 

træffer nogen på kontortelefonen 

Medarbejdere 

Hvad er din bedste oplevel-
se med squash? 

Sjovt, intenst og  
udfordrende  

At squash kommer på OL 
programmet! 

Listen er lang. Men husker 
tydeligt da vi (Mette, Julie og 
Ellen) vandt EM sølv. Mener 
vi var seedet 5-8, så hverken 
os selv eller andre havde de 
helt store forventninger. 
Glæden og sammenholdet 
da vi slog Holland i semifina-
len 2-1, var helt unikt, og 
tvivler på jeg kommer til at 
opleve den følelse igen. 

Hvad er de tre vigtigste 
kvaliteter squash indehol-
der? 

Hvad er din største drøm 
med squash’en? 

Rasmus Tander 
Sportskoordinator 

Maiken Møller 
Udviklingskonsulent 

Ela Lidwin 
Administrativ medarbejder 
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Formandens hjørne 

DSqF  Formand, Tom Kjærbye Larsen 

T alentfabrikken Thy Squash 
På trods af at være en af DSqF’s 
”vandkandts-klubber”, så gir de den 
gas i Thy Squash. En god fortælling 
må det siges at være, når Thy squash 
ved det seneste Junior DM hev 5 
guld, 1 sølv og 1 bronze medalje med 
sig hjem, men helt unikt for denne 
historier er nok, at det er første gang 
i Dansk Squash historie, og vel også i 

Ud fra et facilitetsmæssigt synspunkt 
var Herlev et oplagt emne med sine 
10 squashbaner og en meget aktiv 
klub, der er vant til at afvikle store 
arrangementer. Herlev/Hjorten var 
interesseret og ved et hurtigt arran-
geret møde fik klub og forbund ud-
vekslet synspunkter. Det springende 
punkt var økonomien, idet det lå 
klart, at en økonomisk håndsrækning 
fra kommunen var en forudsætning 
for at projektet var realistisk. Des-
værre blev det hurtigt klart, at Her-
lev Kommune ikke kunne bidrage 
med så kort varsel, og tanken om et 
europamesterskab i Skinderskovhal-
len måtte skrinlægges i denne om-
gang.  

En anden kandidat var Herning, der 
som bekendt er værtsby for en lang 
række internationale begivenheder. 
Såvel Herning Squashklub som Her-
ning Kommune var hurtigt med på 
idéen, og med udsigt til et kommu-
nalt sponsorat i ½ millonersklassen 
kom også Sport Event Danmark 
(SEDK) på banen med et tilsvarende 
tilskud. Der har i den forløbne perio-
de været afholdt flere møder mel-
lem alle parterne, og med den yderst 
professionelle hjælp, DSqF har fået 
fra kommune og SEDK foreligger nu 
et flot og realistisk budget, som ikke 
vil kunne give økonomiske proble-
mer. Faciliteterne i Herning er allere-
de blevet besigtiget af ESF, der tager 
endelig stilling til placeringen af me-
sterskaberne ved et bestyrelsesmø-

Historier fra klubberne 

sports Danmarks historie, at tre sø-
stre alle vinder guldet og altså bliver 
danmarksmestrer på samme tid. 
De tre søstre gør det rigtig flot, og 
det må siges, at de gav deres bidrag 
til medaljeregnen, som hang over 
Thy Squash ved det overståede Juni-
or DM—hvorfor de også rettelig i 
lokalsporten blev kaldt  ”Danmarks 
bedste juniorklub”.  
 Thy Squash producerer mange ta-
lenter, og foruden de mange medal-
jer ved DM tilfaldt titlen som, Årets 
Junior, også en Thy-spiller, nemlig 
U13 spiller, Klara Møller.  
 
Thy Squash kan altså noget—de 
udvikler squashtalenter, men ser 
man på klubbens FB-profil, så vil det 
også være iøjefaldende, at Thy 
Squash har et godt socialt miljø, hvor 
der er events for både børn og un-

S quashdanmark kan formentlig se 
frem til spændende internationale 
oplevelser på dansk jord i foråret 
2015. 

Da det danske landshold – og under-
tegnede – omkring 1. maj drog af 
sted til europamesterskaberne i 
Italien havde ingen af os spekuleret 
ret meget på næste års mesterska-
ber. Det blev der imidlertid lavet om 
på, da bestyrelsen i det Europæiske 
Squash Forbund (ESF) under den 
årlige generalforsamling offentlig-
gjorde, at man ikke havde en værts-
nation til mesterskaberne i 2015. 
Efter mødet spurgte man specifikt 
ind til, om Danmark ville påtage sig 
rollen som vært. I betragtning af, at 
holdmesterskaberne (European 
Team Championships - ETC) er årets 
største europæiske squashbegiven-
hed som tiltrækker Europas 20 bed-
ste squashnationer med en lang 
række af verdens bedste squashspil-
lere hos såvel kvinder som mænd, er 
det naturligvis ikke et spørgsmål, 
man umiddelbart kan svare positivt 
på. 

Forberedelse af et europamester-
skab indledes normalt mindst 3 år i 
forvejen, så det var absolut nødven-
digt at arbejde meget hurtigt fra min 
side. Dels skulle jeg selvfølgelig have 
opbakning af den øvrige bestyrelse 
og dels skulle der findes en klub og 
en kommune, der var indstillet på at 
være part i et sådant arrangement. 

ge—og de hygger sig sammen. 
Se de mange stemningsbille-
der mm på: 
www.Facebook.com/
Thysquash—og lyt til og se  
klubbensang og musikvideoi-

deo på:   https://
www.youtube.com/watch?
v=tcMRv4FKAOY 
 

de 4-5. juli. Det bliver spænden-
de, for i mellemtiden har Østrig 
også meldt sig på banen som 
kandidat. 

I DSqF har vi, gennem ansættel-
se af en ekstern projektleder, 
sikret os, at et værtskab vil kun-
ne gennemføres uden at for-
bundskontorets øvrige opgaver 
påvirkes. Fra DSqF’s side vil der 
frem mod mesterskaberne blive 
arbejdet på at lave arrangemen-
ter for vore klubber, så ETC kan 
blive en oplevelse for en stor 
kreds af squashinteresserede. 

Forhåbentlig vil også den dan-
ske medieverden finde et euro-
pamesterskab på dansk grund 
tilstrækkeligt til at squash får en 
kraftig markedsføring ved den-
ne lejlighed. 

https://www.youtube.com/watch?v=tcMRv4FKAOY
https://www.youtube.com/watch?v=tcMRv4FKAOY
https://www.youtube.com/watch?v=tcMRv4FKAOY


Nyt fra udvalgene 

B reddeudvalget har arbejdet videre med bredde-

strategien. Breddestrategien lægger op til en tanke 

omkring netværksdannelse  og samarbejde på tværs 

af de Danske Squash Klubber. Derfor har  udvalget 

også valgt, at DSqF’s klubber skal have mulighed for 

at se lidt til hinanden hen over sommerferien, hvorfor 

DSqF i forbindelse med DHL-stafetten i august måned 

har tilmeldt i alt 7 hold. 2 hold i Odense (d. 13.-14.), 2 

hold i Århus (d. 19.-20.) og 3 hold i KBH (d. 26.-28.), 

hvor vi håber, klubberne vil stille med et par deltage-

re, så vi sammen og på tværs af klubber kan skabe en 

”squashfest” på løbspladsen. (Alle klubber vil få en 

separat mail med mere info herom). 

I forlængelse af breddestrategiens tanke om netværk 

på tværs af klubberne har Silkeborg allerede taget 

initiativ til et møde med de midtjyske klubber for et 

muligt samarbejde. Også OSMK er i opstartsfasen i 

forhold til at tage et møde med de fynske/syddanske 

klubber omkring et evt. juniorsamarbejde. Alle klub-

ber vil få tilsendt breddestrategien, så I kan orientere 

jer yderligere. Herudover arbejder breddeudvalget på 

en event-dag i den kommende sæson, eventdagen 

skal have breddestrategien som centralt fokus, så alle 

TIPS OG TRICKS Fra øvelsesbanken: 
 
Back/Front-Game 
(Småspil for 2 personer) 
Spiller A må kun spille på den forreste halvdel af banen, mens 
spiller B kun må spille på den bageste halvdel af banen. Den ene 
spiller får således øvet boast og drop, mens den anden får øvet 
drives og crosscourts. 
 
Tricks;) 
Og lidt ”spas-tricks” som kan øve præcisionen 
https://www.youtube.com/watch?v=bA_HXYwlxko 
 
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 

klubber kan få mulighed for at kende indholdet i 

strategi, men eventdagen er pt. på tegnebrættet, da 

breddeudvalget skal finde en relevant dato, så flest 

mulige har mulighed for at deltage, så breddestrate-

gien kan blive officielt præsenteret. 

I breddestrategien er det også indtænkt en turne-

ring for motionister, som vil afholdes 4 gange i løbet 

af en sæson—to klubber har meldt sig på banen 

som værtsklubber, så nu skal vi blot have fastsat 

datoer herfor. 

I den kommende sæson vil der igen være mulighed 

for klubberne til at indgå i et DIFU-

klubudviklingsforløb, hvor den deltagende klub bli-

ver certificeret med DIF Idrætsmiljø For Unge. Dato-

en for DIFU-kick-off er allerede nu offentligjort og vil 

være søndag d. 2. nov. 2014, sæt allerede nu X i 

kalenderen.  

T urneringsudvalget  har afholdt møde og fastlagt 
sammensætningen af divisionerne for den kommen-
de sæson. Divisionssammensætningen fremsendes 
til klubberne i løbet af ugen og der vil så være mulig-
hed for klubberne at komme med kommentarer 
frem til d. 11. juli 2014. 

 

DSqF’s værdigrundlag  

https://www.youtube.com/watch?v=bA_HXYwlxko


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 

Evt. DSqF T1 

30.-31. aug. 

JGP 1  

5. sept. 

Grand Prix 1 (challengers) 

5.-7. sept.  

Danmarksturneringen  runde 1 
13.-14. sept. 

Landsholdssamling 1 

19.-21. sept. 

Seniorturnering 1 (Satelite) 

28.-29. sept. 

HEAD Danish Junior Open 

3.-5. okt. 

Danmarksturneringen runde 2 
4.-5. okt. 

Nordic Junior Open 

10.-12. okt. 

Grand Prix 2 

18.-19. okt. 

Seniorturnering 2 

18.-19. okt. 

World Squash Day *Der tages forbehold for evt. ændringer 
18. okt. 

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! 


