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Nyt fra forbundskontoret 

V i er godt i gang med sæsonen, hvor 

de første JGP’er og Seniorturneringer er 

overståede.  

Juniorerne har også været ude internatio-

nalt, hvor det er blevet til nogle meget 

flotte resultater, senest ved Belgian JO, 

hvor det blev til tre medaljer til de Danske 

spillere. 

Herhjemme er Elitedivisionen også kom-

met godt i gang. Der er indtil nu afviklet 2 

runder i herrernes elitedivision og 1 runde 

i damernes.  

Der er kommet godt gang i talenttrænin-

gen i hhv. Herlev og Silkeborg Squash klub 

og forude venter den kommende test-

camp i Kolding KFUM Squash, hvor talent-

gruppen for foråret vil blive defineret. 

Igen er John Milton inviteret til at være 

supervisor på campen.  

Som noget nyt er der placeret et træner-

seminar om fredagen som I kan læse mere 

om på forbundets hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Juul Tander 

Sportskoordinator 

V i nærmer os en kold 
og hyggelig tid. December 
måned med julehygge og 
ikke mindst juleguf – man 
kan dog også bruge et par 
af de  hyggelige juletimer 
til at komme ud og svede 
lidt - på den helt fede må-
de - så tag ketsjeren i 
hånd og find ind på 
squashbanerne til lidt 
julesquash;) 
Kontoret har igen i år 
igangsat den store squash
-julekonkurrence, og vi 
håber, I har været inde og 
afgive jeres løsningen på 

møde, hvor der skal afhol-
des EM, der skal findes ny 
formand og genereres 
ideer af DSqF-tænketank. 
Vi håber I er med, og ser 
frem til et spændende 
2015. 

ugekonkurrencen - der 
er gode squashpræmier 
at vinde - og hvem ved? 
Måske man har en ven, 
hvor dette kunne være 
den oplagt julegave. 
 
Der har netop været 
afholdt budgetmøde i 
DSqF og på mødet blev 
det besluttet at der i 
starten af det nye år skal 
afholdes en udvalgs-
konferencedag, hvor der 
skal ageres tænketank, 
for DSqF’s fremadrette-
de strategi. Vi går altså 
et spændende 2015 i 

Medarbejdere 

Hvad er din bedste oplevel-
se med squash? 

Helt klart samværet hvis jeg 
betragter det udefra ift 
juniorsquashen. Det er så 
fedt at komme til JGP og se 
lykkelige, glade og spændte 
børn fyre den max af i en 
hel weekend. 
Personligt vil jeg mene det 
er 1- det mentale spil på 
banen 2- det meget kræ-
vende fysiske element 3-
den følelse det giver i krop-
pen efter man har spillet. 
Noget af det nærmeste 
man kommer på betegnel-
sen af velvære.  

Uha, det ville være for vildt. 
Ville nok sige noget ala: 
”Nåååå, det havde i nok ikke 
regnet med hvad?” 

Der er rigtig mange gode 
oplevelser. Noget jeg husker 
som et af de største momen-
ter var sejr i eliten over Tho-
mas Young for 6-7 år siden 
hvor han dengang lå nr. 6 i 
DK, og havde været min 
træner i Farum og et forbille-
de i form af disciplin til træ-
ning samt taktik på banen. 
Specielt fordi det var i 5 sæt 
og tog over en time.  
At følge mine drenge nå helt 
til tops i hver deres junior 
aldersgrupper herhjemme er 
nok det største. At stå som 
stolt far og følge mine dren-
ge er simpelthen så spæn-
dende, og jeg tror jeg er 
mere spændt end de er når 
de spiller. Man skal være 
forældre for at forstå det. 

Hvad er de tre vigtigste 
kvaliteter squash indehol-
der? 

Hvis du vandt DM, hvordan 
ville du så indlede din tale? 

Rasmus Tander 
Sportskoordinator 

Maiken Møller 
Udviklingskonsulent 

Ela Lidwin 
Administrativ medarbejder 

1. Årgang,  Nr. 4 

DSqF ønsker hele Squash Dan-

mark en herlig december 



Formandens hjørne 

DSqF  Formand, Tom Kjærbye Larsen 

S quash på engelsk?? 
Taps ketcher Club (TKC) har tænkt ud 
af boksen og brugt den nye skolere-
form til at  introducere squash for en 
nærliggende skole. TKC har dog 
tænkt ud af boksen, og brugt en lidt 
skæv vinkel på set-uppet med skole-
squash. 
TKC har nemlig en engelsk sproget 
squashtræner tilknyttet klubben, de 
har derfor valgt at tilbyde skolen et 
forløb, hvor eleverne får deres en-
gelsk kundskaber sat i spil på squash-
banen. Her vil de blive introduceret 
for squash og lære squashspillet at 
kende, men al undervisning og dia-
log foregår på engelsk. 
Aftalen med skolen er, at skolens 5. 
klasser vil forbedre deres engelsk 
ved at tale squashudtryk. Elerverne 
får 6 prøvelektioner á 45 minutter i 
squash, som afvikles i squashcente-

på mindre end 1.000 kr. så det er til 
at leve med, men udfordringen kom-
mer formentlig atter, når vi skal be-
slutte økonomien for 2016 om et års 
tid. 
Er der ting, der kan hjælpe på pro-
blemstillingen?  
Vi kan jo håbe, at det kommende 
europamesterskab (ETC2015) i Her-
ning i slutningen af april næste år 
resulterer i et flot overskud, der kan 
glide ind i forbundets fremtidige 
arbejde. Forberedelserne til ETC2015 
er i fuldt sving. Der er nedsat styre-
grupper, og grupperne er stærkt 
besat med deltagelse fra Herning 
Kommune, Sport Event Danmark, 
Sportscenter Herning, Herning 
Squashklub samt naturligvis DSqF. I 
marketingsgruppen deltager i øvrigt 
Louise Jørgensen (journalist og med-
lem af OSMK), der har accepteret at 
beklæde stillingen som presseofficer 
både før og under mesterskaberne. 
Der arbejdes ud fra et budget på ca. 
2,4 mio kroner, hvoraf såvel Herning 
Kommune som Sport Event Danmark 
har bidraget med hver 500.000 kr. 
Hovedparten af de resterende ind-
tægter kommer fra gebyr fra de 
deltagende nationer. Til mesterska-
berne deltager 20 nationer hos her-
rerne og 16 nationer hos damerne. 
Som de fleste sikkert ved, er de dan-
ske damer flot repræsenteret i den 
fineste division (nr. 6 ved dette års 
ETC) mens herrerne desværre måtte 
acceptere en deklassering til næst-
bedste række efter en syvendeplads 
i 2014 i Italien. 

Historier fra klubberne 

ret, udover timerne på squashbaner-
ne vil eleverne få engelskundervis-
ning i skoletiden, hvor TKC’s engelsk-
sprogede træneren får lov at deltage 
og bidrage i undervisningen. 
Efter de 6 prøvelektioner vil der blive 
oprettet et Squash-på-Engelsk træ-
ningstilbud, som ligger efter skoletid 
på torsdage kl. 15.00, og hvor alle de 
elever der fortsat er interesserede 
kan tilmelde sig et meget fordelag-
tigt  tilbud som i kontingentet inklu-
dere et par squashbriller—ketsjere 

S øndag den 23. november afholdt 
DSqF budgetmøde i Odense. Vanen 
tro var der et beskedent fremmøde 
fra klubberne – men vi fik en god 
debat, og budgettet blev vedtaget 
med en enkelt ændring, der bestod i, 
at juniorerne ikke pålægges egenbe-
taling, når de udtages til EM i deres 
respektive aldersgrupper. En udta-
gelse til et europamesterskab be-
tragtes som et skulderklap til spille-
ren, og vi må ikke risikere at komme 
i en situation, hvor de bedste spillere 
ikke kan tage af sted på grund af 
økonomien. 
Det er dog tankevækkende, at ikke 
flere klubber bakker op om budget-
lægningen. Det er trods alt på dette 
møde, at forbundets strategi, virk-
somhedsplan og økonomi for det 
kommende år fastlægges. Og der-
med udpeges også de indsatsområ-
der, som DSqF forpligtes til at tage 
fat på. De næste par år har en særlig 
problemstilling, idet tilskuddet fra 
DIF er omkring 150.000 kr. mindre 
om året, end vi har været vant til på 
det seneste. Baggrunden er, at vi i 
2012 havde et beskedent aktivitets-
niveau på grund skiftet på stillingen 
som udviklingskonsulent, hvilket 
betød, at forbundet i ¾ år ikke mod-
tog løntilskud til konsulentstillingen. 
DIF’s tilskud beregnes ud fra mange 
parametre over et gennemsnit på 3 
år, blandt andet aktivitetsomfanget. 
Det vedtagne budget fra mødet i 
Odense munder ud i et underskud 

udlånes gratis i squashcente-
ret. 
 
En rigtig god og lidt skæv ide - 
Stor ros til TKC for at tænke ud 
af boksen - måske ideen kan 
være til inspiration for andre 
klubber.    
  
https://www.facebook.com/
tkcsquash?fref=ts 

Vor ”gamle” internationale 
dommer, Jens Kragholm, har 
sagt ja til at være Championship 
Referee. 
 Den vigtigste baggrund for at 
påtage os værtsrollen ved de 
kommende mesterskaber er, at 
arrangementet forhåbentlig vil 
gavne dansk squash gennem 
medieomtale og mulighed for at 
se international squash på højt 
plan. Jeg vil derfor anbefale, at 
der på årets ønskeseddel skri-
ves: ”Billetter til ETC2015”. Op-
lysninger om bestilling af billet-
ter kommer meget snart på 
Facebook, DSqF’s hjemmeside 
samt mesterskabernes egen 
hjemmeside 
www.eurosquash2015.com, der 
er lige på trapperne. 
For de ”stakler”, der ikke kan se 
kampene live, vil der blive ar-
rangeret streaming fra alle da-
gene. 
Hermed vil jeg ønske alle 

squashinteresserede en rigtig 

glædelig jul – og et godt 2015 

for dansk squash. 

http://www.eurosquash2015.com


Nyt fra udvalgene 

B reddeudvalget har fået struktureret en handle-
plan for implementering af breddestrategien, og vi vil 
i starten af det nye år lave nogle workshops rundt i 
Squash Danmark, hvor vi går i dialog med klubberne 
om strategien, så vi kan få den effektueret.  
Der har allerede i forbindelse med de to første JGP’er 
været afholdt ”holdledermøder”, hvor strategien er 
blevet vendt, og samtidig har møderne dannet gro-
bund for en rigtig god sparring klubberne imellem. Vi 
vil forsøge at gentage denne mødeform ved det kom-
mende JGP i Skovbakken.  
Breddeudvalget har udover at tegne strategien for 
breddeområdet samtidig fået søsat et par aktiviteter. 
I efterårsferien blev der afholdt Squashcamp i Kolding 
KFUM. På trods af at deltagerlisten ikke var helt fyldt 
op, så havde deltagerne en god oplevelse, og trænere 
og DSqF betragter campen som en stor succes, som 
vil blive gentaget næste år. 
Yderligere er den nye Danny Drop motionsturnering 
skudt i gang - og næste Danny Drop er fastlagt til af-
holdelse i starten af det nye år, nemlig mandag d. 19. 
januar kl. 17.00-23.00 i Silkeborg Squash klub, så sæt 
allerede nu X i kalenderen, og se mere info om turne-
ringen samt tilmelding på squashportalen.  
Udover breddestrategien, så arbejder udvalget med 
at få struktur på side-events, som skal forløb i forbin-
delse med det kommende ETC2015 . 

TIPS OG TRICKS Fra øvelsesbanken: 
 
Frontcourt-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=-Hl8pgPq9Co 
 
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 

 

T alentudvalget er i gang med at planlægge test-
campen til december, hvor der allerede er fundet 
trænere og squashcenter. I kan finde mere informa-
tion om dette på forbundets hjemmesiden.  
I forbindelse med den kommende testcamp vil der 
blive afholdt et trænerseminar for forældre og klub-
trænere fredag aften. Seminarets sigte er at tilbyde 
nogle redskaber til den daglige træning i klubberne 
og vil have John Milton som instruktør. 
John Milton er hentet ind på en lang kontrakt og vil 
jævnligt være i Danmark på besøg i det kommende 
år. Målet med at hente John ind er at få struktureret 
talentarbejdet fremadrettet, så vi har et skelet at 
arbejde ud fra.  
 

S enioreliteudvalget arbejder i øjeblikket på at 
skabe et grundlag at arbejde ud fra. Strategien for 
hvordan arbejdet med elitespillerne fremadrettet 
skal være er ved at være på plads. Der vil snart kom-
me nyheder om seniorelitelandsholdene på forbun-
dets hjemmeside, således at arbejdet med at få 
Danmark tilbage i top 8 i Europa kan påbegyndes. 
Senioreliteudvalget består i øjeblikket af Lars Guld-
brandt fra Birkerød Squash Klub, Palle Laursen fra 
Kolding KFUM Squash, Tom Kjærbye Larsen For-
mand i DSqF og Rasmus Juul Tander Sportslig koor-
dinator. 

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 

Landsholdssamling 2 

29.-30. nov. 

Danmarksturneringen  runde 5 
6.-7. dec. 

Trænerworkshop 

12. dec. 

Testcamp 

12.-14. dec. 

Senior Grand Prix 4 

2.-3. jan. 

Eliterunde 

10. jan. 

Danmarksturneringen runde  6 
10.–11. jan. 

Junior Grand Prix 3 

16.-18. jan. 

Seniorturnering 4a 

16.-17. jan. 

Seniorturnering 4b 

23.-24. jan 

DSqF Trænerkursus 2 

30. jan-1. feb. 

Danmarksturneringen runde 7 
*Der tages forbehold for evt. ændringer 

31. jan.-- 1.feb 

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! 


