
Juniorudvalget – kommissorium 

 

Sammensætning 

Juniorudvalget består af op til 6 personer: 

• Den områdeansvarlige fra Bestyrelsen. 

• Ind til 5 øvrige udvalgsmedlemmer. 

• Udvalget konstituerer sig selv med en formand. 

Udvalgets sammensætning godkendes af Dansk Squash Forbunds (DSF) bestyrelse. 

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 1 år ad gangen og kan genvælges (august). 

 

Målsætning 

Målsætningen for udvalgets arbejde: 

• Sikre et godt miljø for juniorer, som danner basis for livslange sociale relationer. 

• Tilbyde gode, stabile & attraktive arrangementer, herunder Junior Grand Prix 

turneringer. 

• Være Dansk Squash Forbunds bindeled til juniorer, forældre og klubber når det 

drejer sig om juniorsquash. 

• Skabe basis for en god solid bredde af juniorspillere og minimere negative 
udsving i medlemstallene over årene. 

 

Ansvar & myndighed   

Udvalget har følgende ansvar og myndighed: 

• Udvalget er ansvarlig for eget budget. 

• Udvalget skal respektere og udbrede forbundets værdier og leveregler. 

• Udvalget skal sikre at juniorarbejdet på forbundsniveau fungerer optimalt og 

understøtter den sportslige strategi. 

• Opstille rammerne for dansk juniorsquash og styrke juniorsquash til gavn for 
både bredde og elite. 

• Bestyrelsen skal skriftligt godkende enhver ansættelse. 

 



Opgaver 

Udvalget har følgende opgaver: 

• Træning for spillere, der ikke hører under andre udvalg, herunder ansættelse af 

trænere og udvikling af træningsforløb. 

• Udvikling af turneringssquash for juniorer, herunder Junior Grand Prix og Bobby 
Boast Cup. 

• Afholdelse af orienterende/debatterende juniormøder. 

• Udvikling af regler omkring juniorturneringssquash og ansvar for tildeling af 

dispensationer. 

• Indstille evaluering af forbundets samlede juniorarbejde til bestyrelsen. 

• Udarbejde referat af udvalgets møder. 

• Ansvar for rapportering af den del af hjemmesiden, der omhandler udvalgets 

opgaver. 

• Udarbejdelse af budgetforslag til bestyrelsen (oktober). 

• Udarbejdelse af en årsplan (juni). 

 

Kompetencer 

Det forventes, at udvalget er selvkørende og generelt har de fornødne kompetencer til 

at udføre ovenstående opgaver uden bestyrelsen indblandes. 

Udvalget fastlægger selv arbejdsgange og metoder i relation til ovennævnte opgaver. 

Det forudsættes desuden, at Juniorudvalget samarbejder med forbundets øvrige 

udvalg. 

 

Inhabilitet 

Et medlem må ikke behandle sager der direkte omhandler egen familie eller klub. 

 

Mødeform og frekvens 

Det forventes, at udvalget afholder 1 - 3 fysiske møder om året, i forbindelse med 

udvalgte junior arrangementer. Herudover kan spørgsmål afgøres via mail, telefon 

eller Skype. 

 


