
Bobby-Boast Cup 
Esbjerg Squash Klub inviterer i samarbejde 

med DSQF til 
 

1-dags turnering for alle nye og let øvede 

juniorer, der ikke har spillet i så lang tid 

og gerne vil møde andre til squash kampe. 

 

Søndag den 25/01-2015 med start kl. 10 – til 

ca. kl. 16 i Esbjerg Squash Klub, Haraldsgade 41, 6700 Esbjerg 

                              pris: 50 kr. (inkl. forplejning, T-shirt og diplom) 
 

Bobby Boast Cup er tænkt som en begynder- og indslusningsaktivitet inden den egentlige 

Junior Grandprix-række. Spillerne inddeles i puljer efter niveau og spiller 3-5 kampe el-

ler mere, hvad der nu kan nås i løbet af dagen.  

 

At det er en begynderaktivitet betyder bl.a., at der anvendes tilpassede regler i forhold 

til de officielle regler. Disse modifikationer er lavet for, at spillerne får mest muligt spil, 

og omfatter bl.a.: 
 Der spilles med begynderbold (med mindre begge spillere aftaler noget andet) 

 Der spilles bedst af 3 sæt 

 Alle har en første og en anden serv 

Ved gentagne problemer med at lave en korrekt serv, må spilleren gå en meter frem. Ved fortsatte 

problemer ændres kravet til at få bolden over midterlinien. 

 

Spillerne dømmer selv den efterfølgende kamp. Pga. spillernes alder og liden erfaring, 

lægges der dog op til, at de voksne hjælper spillerne med at dømme.  

 

De voksne som deltager sammen med juniorerne, må meget gerne tage tøj med til evt. 

selv at få rørt sig med 1 kamp eller 2. Der vil blive stillet bane til rådighed for dette.  

 

Tilmelding til John Nørgaard Jensen, Esbjerg Squash Klub senest tirsdag 20. januar-

2015 

på e-mail : lods60@bbsyd.dk  med oplysninger om 

 

Spillers navn, fødselsdato, e-mail, telefon. nr., evt. niveau og klub 

Samt antal voksne der ønsker forplejning (samme som spillerne) 25 kr./person 

 

Betaling sker direkte til Esbjerg Squash Klub på selve stævnedagen. 

 

Vh./John – Esbjerg Squash Klub 

Ved Spørgsmål eller lign sendes mail til John eller ring på tlf. 27241839 

 

mailto:lods60@bbsyd.dk

