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Referat – Turneringsudvalget 

Dato 5. oktober 2014 

Sted SKYPE-møde 

Deltagere Søren Bødker Hansen (SBH), Allan Christensen (ABC), Lars 
Guldbrandt (LG), Rikke Holm Petersen (RHP) 

Afbud Sally Skaarenborg (SS),  

Referent Rikke Holm Petersen (RHP) 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Gennemgang af spørgeskema-

undersøgelsen og konklusioner 
(herunder offentliggørelse) 
 

På kort sigt gennemføres flg.: 

Der sendes en email til alle klubbers formænd og 
de deltagere, som blev inviteret til spørge-
skemaundersøgelsen.  
 
Mailen har til formål at: 

- Takke deltagerne for at have deltaget i 
undersøgelsen. 

- Offentliggøre resultaterne fra spørge-
skemaundersøgelsen. 

- Opfordre klubber/arrangører af turnerin-
ger til at tage resultaterne af spørge-
skemaundersøgelsen til efterretning ved 
fremadrettet at arbejde med flg. initiati-
ver, som skal tilgodese tilbagemeldin-

gerne fra undersøgelsen. 
 
Initiativer, som TU opfordrer, arrangør af turne-
ringer til at gøre brug af fremadrettet for at sikre 

flere deltagere til turneringer og bedre turnerin-
ger til gavn for hele squash Danmark: 

 
1. Markedsføre jeres turnering i alle de kanaler 

– hjemmeside, nyhedsbreve, facebook, pla-
kater mv., som I har, og fortæl, hvor man 
kan tilmelde sig og hvem, man kan kontak-
te, hvis man har problemer med tilmelding. 

2. Fortælle, hvorfor deltagerne netop skal 

komme til jeres turnering ”hvad tilbyder I 
som arrangør”, og hvad får deltagerne for 
deres deltagergebyr (frokost, T-shirt, præ-
mier mv.) fx har City Squash arrangeret gra-
tis aftensmad til deres turnering nu her den 
18. oktober. 

3. Tydeliggøre i invitationen, hvilke rækker som 

spilles i turneringen – alle rækker eller kun 

B, C, D turnering. 
4. Sende mail til alle klubbers formænd en må-

ned før en turnering/eller når tilmelding er 
åben til turneringen og opfordre klubberne til 
at kommunikere videre om turneringen til 

egne medlemmer via hjemmesider, nyheds-
brev mv. 

5. Hvis I ønsker flere deltagere og gerne vil 
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give rabat - vær opmærksom på, at squash-
portalen har en rabatordning, som I kan 
bruge, hvis det ønskes, hvor man kan give 
rabat til egne medlemmer, personer, som er 

under uddannelse eller ved tilmelding til tur-
nering inden en bestemt dato (”early bird” 
rabat). Læs mere om ordningen her: 
http://www.squashportalen.dk/events/view-
events.html under Brugervejledning. 

6. Overveje om I som arrangør kan tilbyde 
privat overnatning eller kan hjælpe delta-

gerne med at koordinere samkørsel fx fra 
Jylland til Sjælland eller omvendt. TU vil un-
dersøge, om squashportalen i fremtiden kan 
bruges ved planlægning af samkørsel. 

7. Gennemfør fra A-rækkerne og ned med kor-
tere pause mellem kampene om lørdagen, så 
spillerne ikke skal afsætte fredag aften og 

hele lørdagen til turneringer, men kun en 
halv lørdag. Kommuniker ud i jeres invitati-
on, hvordan det forventes planlagt.  

 
På langt sigt gennemføres flg.: 
 Der udarbejdes en formular til brug for næ-

ste Turneringsudvalgsmøde i maj, hvor 
klubberne lægger billet ind på turneringer 
ved at udfylde formularen og fortælle, hvor-
for klubben skal tildeles turneringen og del-
tagerne netop skal komme til jeres turnering 
”hvad tilbyder I som arrangør”, hvad er del-
tagergebyret, og hvad får deltagerne for de-

res deltagergebyr (frokost, T-shirt, præmier 
mv.). 

 Undgå at placere alle JGP turneringer oveni 
senior turneringer. 
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2 Kbh.liga og Øresundsturnering – 
forespørgsel fra KSK 
 

KSK havde forespurgt TU, om der skulle oprettes 
en øresundsliga, og om det evt. kunne sammen-
tænkes med Københavnerligaen. TU opfatter 
Københavnerligaen som et spillerinitiativ. Der er 

allerede mange turneringer i DSQF regi, så TU 

vil opfordre danske klubber til at invitere sven-
ske spillere (ligesom City Squash har gjort nu 
her til deres turnering den 18. oktober) til at 
deltage i danske turneringer, og omvendt opfor-
dre svenske klubber til at invitere danske spillere 
til deres turneringer. Svenskerne opfordres til at 

gøre det samme. Denne konklusion sendes til Bo 
Christiansen og Thomas Troedsson. 

ABC 

http://www.squashportalen.dk/events/view-events.html
http://www.squashportalen.dk/events/view-events.html
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3 Andet -  

    

 


