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Nyt fra forbundskontoret 

S æsonen er så småt begyndt, og de 

første turneringer er allerede afviklet. Bl.a. 

har Birkerød holdt JGP 1, og Kolding KFUM 

har holdt Senior GP 1, der begge var vellyk-

kede turneringer.  

Dansk Squash forbund går også en spæn-

dende sæson i møde med Europamester-

skaberne for hold, der afvikles i Herning i 

2015. Vi håber at se mange af jer til turne-

ringen. 

Forbundet vil i den kommende sæson ar-

bejde målrettet på at få samlet op på de 

løse ender, der måtte være. Vi arbejder 

bl.a. med at færdiggøre ATK’en, talentud-

viklingsstrategi, implementering af bredde-

strategien og mange andre spændende 

tiltag. 

Vi ser således frem til en sæson, hvor der 

vil være mange tiltag i Dansk Squash, hvor 

vi meget gerne vil have jeres ideer med i 

banken—så tøv ikke med at sende dem ind 

til os. 

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Juul Tander 

Sportskoordinator 

K ontoret er nu igen på 
fuld kraft efter en skøn og 
varm dansk sommer.  
Kontoret har i samarbejde 
med turneringsledelsen for 
Head Danish Junior Open 
haft travlt med at behandle 
de indkomne tilmeldinger. 
Dags dato er der 135 tilmeld-
te fra ind– og udland, så der 
er grobund for en rigtig god 
turnering, som igen i år afvik-
les i Herlev/Hjorten Squash.  
 
DSqF skal inden udgangen af 
2014 have udarbejdet en 
frivillighedsstrategi. Strategi-

tanker omkring at udvikle 
nogle spotkurser, så man kan 
tage en uddannelse ved at 
deltage på forskellige modu-
ler af kortere varighed. For-
andringen i uddannelses-
strukturen er dog i sin spæde 
start.  God læselyst! 

en skal sætte fokus på og 
understøtte det store ar-
bejde, der ydes i forbundet 
af både udvalgspersoner,  
turneringsledere, bestyrel-
ser, klubledere og trænere. 
Det kan være svært at finde 
frivillige, hvorfor strategien 
skal indeholde handlings-
plan herfor, så arbejdet 
med at få engageret frivilli-
ge kræfter kan løftes.  
 
I forbindelse med udarbej-
delsen af ATK vil der også 
sættes fokus på DSqF’s 
uddannelser, og der er pt. 

Husk WSD d. 18. oktober 2014 - 

GO FOR IT! 

Medarbejdere 

Hvad er din bedste oplevel-
se med squash? 

Det første ord der falder mig 
ind er intensitet. Squash er 
suverænt den mest intense 
ketchersport og får både det 
bedste og det værste frem i 
folk.  
En anden kvalitet er, at det 
ganske enkelt er den sjoveste 
måde at få motion på. Man 
glemmer alt om tid og sted, 
mens man bare tæsker der ud 
af. Jeg har meget svært ved at 
gå i et fitnesscenter i dag eller 
løbe en tur, da det hverken er 
lige så sjovt eller lige så effek-
tivt som at spille squash. 
Det tredje er den alsidighed 
sporten kræver. Det er ikke 
nok at være god til at løbe 
hurtigt, være i den bedste 
form, lave perfekte vinderbol-
de eller være super god tak-
tisk. Man bliver nødt til virkelig 
at være en allround sports-
mand. Et tvist på det er, at 
selvom en person er bedre til 
tre af tingene end dig, men du 
er bedre taktisk og mentalt, 
kan du godt vinde alligevel. Det 
er sjældent i så fysisk kræven-
de en sport.  

Nu spillede jeg faktisk World 
Masters i Hong Kong i juli måned 
i år, hvor jeg blev nr. 2, men var 
det blevet til en 1. plads ville det 
måske være noget med: 
Wauw.... Wauw wauw wauw -
  this has to be one of the grea-
test moments of my life. Beco-
ming a world champion in the 
worlds coolest sport is a feeling I 
can't descripe. Derefter ville jeg 
takke en masse mennesker, 
såsom tidligere trænere, træ-
ningsmakkere, min kæreste og 
familie samt sponsorer. Selvom 
det kan lyde som en kliche, så er 
alle de mennesker en afgørende 
faktor for, at man kan opnå så 
stort et resultat, og de alle har 
deres andel i titlen. Men jeg ville 
nok komme til at tale alt for 
længe, da jeg ikke ville have 
øjeblikket til at stoppe :-) 

Det er jo nærmest et umuligt 
spørgsmål at svare på, da squash 
har givet mig så mange fantasti-
ske oplevelser. Mit første dan-
marksmesterskab, da jeg var 
undertippet og kun 20 år, var en 
kæmpe oplevelse. Jeg havde 
ligget med kramper meget af 
lørdag nat efter et par voldsomt 
hårde kampe mod Michael Han-
sen og Kasper Bodenhoff. Sene-
re samme år blev jeg nordisk 
mester hvilket nok må siges at 
være mit største resultat. Hold-
mæssigt har det nok været da vi 
slog Pakistan ved VM, tror det 
var i 2011. Rasmus Nielsen, 
Kristian Frost og jeg spillede alle 
langt over evne og leverede en 
fantastisk holdindsats, som man 
nok kan kalde Danmarks bedste 
resultat nogensinde. Vi sluttede 
nr. 11 til VM. 
Skal man se bort fra det resultat-
mæssige var det en helt unik 
oplevelse at se VM finalen i 
ørkenen lige ved Pyramiderne i 
Cairo. Helt uvirkeligt og smukt 
scenarie hvilket kombineret med 
ca. 3.000 helt vilde tilskuere 
gjorde det til en af mine største 
squashoplevelser. 

Hvad er de tre vigtigste 
kvaliteter squash indehol-
der? 

Hvis du  vandt VM, hvordan 
vil du så indlede din tale? 

Rasmus Tander 
Sportskoordinator 

Maiken Møller 
Udviklingskonsulent 

Ela Lidwin 
Administrativ medarbejder 
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Formandens hjørne 

DSqF  Formand, Tom Kjærbye Larsen 

E n rigtig solstråle historie - Med-
lemssucces i Esbjerg Squash Klub 

Esbjerg Squash Klub afholdt mandag 
den 25. august Åbent hus mellem kl. 
17.00 og 21.00. Da kl. slog 21, kunne 
Esbjerg Squash Klub klappe sig selv 
på skulderen. Deres indsats havde 
givet bonus - efter 4 hyggelige timer 
havde Esbjerg Squash Klub indtegnet 
85 nye medlemmer. Esbjerg havde 
sørget for bred markedsføring af 
deres arrangement ved både at køre 
radiospots samt booste deres Åbent 
Hus på Facebook.  

Det resulterede i mange besøgende 
og altså 85 nye medlemmer til Es-
bjerg Squash Klub. 

Esbjerg havde på aftenen valgt at 
lave et specielt tilbud, så hvis man  

bejderne til dette arrangement er i 
fuld gang i et fortræffeligt samarbej-
de med den lokale klub i Herning, 
Herning Sports Center, Herning Kom-
mune samt Sport Event Denmark 
(SEDK). De 2 sidstnævnte har bidra-
get med hver 500.000 kr. til mester-
skaberne, og jeg tror på, at vi får 
afviklet et brag af et mesterskab. Der 
er opstillet et budget på ca. 2,2 mio 
kroner, og jeg har fuld tillid til, at vi 
hermed kommer sikkert igennem 
arrangementet. 

Ud over den økonomiske håndsræk-
ning er opbakningen fra kommune 
og SEDK en kæmpehjælp. Vi har her 
at gøre med super-professionelle 
mennesker, der er vant til at plan-
lægge og afvikle internationale begi-
venhed på et højt niveau. Begge 
parter deltager i den styregruppe, 
der er nedsat til lejligheden. Fra 
DSqF deltager - udover undertegne-
de – Tobias Pedersen fra forbunds-
bestyrelsen, samt Karsten Fuglsang 
fra Herning Squashklub og Kai Lo-
dahl, som er leder af centret. 

Værtskabet må ikke gå ud over for-
bundets sædvanlige opgaver – 
tværtimod ser jeg mange muligheder 
for at bruge begivenhed konstruktivt 
i forbindelse med udbredelse af 
kendskabet til vores sport samt 
chancerne for at skabe en række 
arrangementer for vore klubber i 
forbindelse med EM. Til at varetage 
den væsentligste del af forberedel-

Historier fra klubberne 

dukkede op og tilmeldte sig på afte-
nen, så ville man kunne blive med-

lem for kun 300 kr. frem til d. 1. ja-
nuar 2015.  

På Esbjerg Squash Klub’ Facebook 
kan man læse de positive tilbagemel-
dingerne, som klubben har fået på 
arrangementet. Nu gælder det for 
Esbjerg om at fastholde alle de nye 
medlemmer - en spændende opga-

D en nye sæson er i gang 

Set fra min formandsstol har vi nu 
taget fat på en helt speciel squash-
sæson. I forbindelse med bestyrel-
sens 2-dages seminar - omkring må-
nedsskiftet - meddelte jeg, at dette 
bliver min sidste sæson i DSqF’s be-
styrelse. Jeg har nu været med siden 
1982, heraf de seneste 12 år som 
formand, og i foråret passerede jeg 
de 70 år, så det er jo ikke for tidligt 
at der kommer yngre kræfter til. Min 
beslutning har været længe under-
vejs og jeg har da også luftet tanken 
flere gange gennem de senere år. 

Jeg kan slutte min squash-periode 
som en tilfreds person, som kan se 
tilbage på mange dejlige oplevelser 
sammen med unge spillere og for-
træffelige ledere og trænere, og der 
ligger hverken drama eller utilfreds-
hed bag min beslutning. Men 32 år i 
et sportsforbunds bestyrelse er jo 
egentligt helt vanvittigt, og der må i 
dansk squash findes mange gode 
kandidater til posten, som kan brin-
ge fornyelse ind i vores sport, selv 
om jeg ikke lige kender til pres fra 
eventuelle nye emner. 

Netop denne sæson synes jeg er det 
rette tidspunkt at stoppe, fordi det 
giver mig mulighed for at slutte af 
med en helt fantastisk begivenhed, 
nemlig ”Europamesterskaberne for 
Hold” i Herning næste forår. Forar-

ve, som Esbjerg står overfor. 

Esbjerg har dog mange tilbud til 
deres medlemmer. Træning for 
både juniorer, seniorer, damer 
og division. Mandagsaftner - 
klubaftner, hvor der er hygge-
squash for alle klubbens med-
lemmer. 

Læs mere om klubben: 

http://esbjergsquashklub.dk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

serne og gennemførelsen har vi 
i samarbejde med Sport Event 
Denmark ansat en projektleder, 
Nanna Vildershøj Jensen, som 
vil sørge for, at forbundskonto-
ret ikke bliver belastet med 
dette ekstra arbejde. 

Jeg ser med forventning frem til 
de kommende mesterskaber og 
håber at rigtig mange i squash-
danmark vil benytte lejligheden 
til at opleve squash på verdens-
plan i løbet af de 4 dage i Her-
ning. Ud over centrets 6 eksiste-
rende squashbaner vi der i bad-
mintonhallen blive opsat en 
glasbane med tilskuerpladser til 
op mod 300 tilskuere. Fra for-
bundsside vil vi naturligvis lave 
gode tilbud til de af vore klub-
ber, der har lyst til at overvære 
ETC 2015, som er den officielle 
betegnelse. 

Jeg ser med forventning frem til 

den store begivenhed i slutnin-

gen af april næste år. 



Nyt fra udvalgene 

B reddeudvalget har ved årets første JGP i Birkerød 
præsenteret den nye breddestrategi for de deltagen-
de klubledere, forældre mm. Der var ved mødet en 
god dialog, og der blev samtidig sparret på ideer for 
nye tiltag i forbindelse med breddearbejdet. På tegne-
brættet er pt. den kommende Squashcamp 2014, som 
løber af stablen i efterårsferien (d. 13.-15. oktober). 
Alle klubber har fået tilsendt invitation, så vi håber på 
mange tilmeldte, da der er sat en ramme for en super 
squashcamp. 
 
Yderligere er det nye tiltage om en motionsturnering 
ved at tage form, og der vil inden længe blive tilsendt 
invitation til klubberne til den første motionsturne-
ring, Danny Drop, som vil blive spillet i KSK lørdag d. 8. 
november 2014. Så hold øje med indboxen og 
Squashportalen. Vi vil gerne have godt skub i turne-
ringen fra start, så vi forhåbentlig kan få skabt en 
succes omkring en Danny Drop, og dermed gøre Moti-
onsturneringen til en tilbagevendende begivenhed.  
 
Men midt mellem disse to squashtiltag kommer en 
begivenhed, som vi håber, alle de danske squash klub-
ber vil være med til at fejre. World Squash Day afhol-
des i år d. 18. oktober. Invitation til deltagende klub-
ber er rundsendt, og de klubber, der pt. er tilmeldt, 

TIPS OG TRICKS Fra øvelsesbanken: 
 
Backcourt-Game med 2xlængde 
(Småspil for 2 personer) 
Spillet foregår kun på den bagerste del af banen. Bolden skal 
ramme jorden efter midterlinjen. Der skal spilles min. to længder 
i samme side før der boastes. 
(Hvis man har svært ved at få bolden ned over midterlinjen, så 
slå lidt højere på frontvæggen) 
 
Tricks;) 
Et lille ”bag-om-ryggen-trick”  
https://www.youtube.com/watch?
v=sBDXhd6CCHw&index=2&list=PLB0iI8JnzsGWpVsO2QVi62EHZ
9GjRiBQe 
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 

har modtaget udkast til plakat. Ved tilmelding er det 
vigtigt, at der meddeles program for dagen, da DSqF 
yder tilskud til de deltagende klubber samt vil sørge 
for en overordnet markedsføring af dagen via de 
digitale medier.  
 

T alentudvalget afviklede i midten af august test-
camp i Herlev/Hjorten Squash Klub for landets talen-
ter. Spillerne blev på campen præsenteret for træ-
ning,  der blev varetaget af nogle af landets største 
trænertalenter, Rasmus Jessen Petersen (Herlev), 
Christian Steffensen (Birkerød) og Pierre Hilmann 
(Birkerød). Som supervisor og overordnet ansvarlig 
for campen havde talentudvalget hentet John Mil-
ton ind fra England.  
Campen blev vellykket med mange gode timer i 
hallen for spillere og trænere. Det er vores fornem-
melse, at strukturen på campen var gavnlig for spil-
lere såvel som trænerteamet. Den næste camp vil 
blive afviklet i december måned. Mere info herom 
følger i næste nyhedsbrev. 
 

S enioreliteudvalget er fortsat ved at finde sin 
plads. Der arbejdes på at skabe gode træningsmulig-
heder for allerede etablerede landsholdsspillere, 
men også for de spillere, der måtte være fremtidens 
stjerner på de danske seniorlandshold. 

DSqF’s værdigrundlag  



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 

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 (Challenger) 

18.-19. okt. 

Seniorturnering 2 

18.-19. okt. 

World Squash Day 

18. okt. 

Eliterunde 1 (herre) 

25. okt. 

Danmarksturnering runde 3  

25.-26. okt. 

JGP 2  

*Der tages forbehold for evt. ændringer 
31.-2. nov. 

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! 


