
 

ETC2015 i Herning 
 

Motionsturnering i for-
bindelse med EM i 

Herning 
 

Kom og vær med til 
en fed squash-event! 



Dansk Squash Forbund inviterer hermed til 
ETC2015 sideturnering i Hammerum Hallen 

d. 1. maj 2015 
 

Vil du være en del af en fed squash-event i 2015? 
Vil du spille selv, men samtidig se nogle af verdens bedste 

squashspillere in action? 
 

Så kom og vær’ med når Dansk Squash Forbund i samarbejde 
med Sport 92 afholder 

 
 
 
 

ETC2015 sideturneringen er for alle motionsspillere, som har 
lyst til at se nogle seværdige kampe, men samtidig selv har 

lyst til at komme ud og spille noget god squash og møde andre 
squash-buddies.  

 
ETC2015 sideturneringen spilles i Hammerum Hallen og vil fo-
regå fredag aften d. 1. maj 2015, hvor banerne er reserveret 

fra kl. 19.00. 
 

ETC2015 sideturnering er en event, som laves i samarbejde 
med ETC2015, hvorfor turnering i Hammerum Hallen først vil 
starte, når kampene i Herning Sportscenter er ved at være af-

viklet - man vil altså have mulighed for både at se EM-
kampene og efterfølgende selv spille samt få netværket med 

andre squash-entusiaster. 
 

ETC2015 sideturnering vil have et løst program, da vi skal til-
sikre, at alle har mulighed for at se squash i Herning Sports-
center. Man skal derfor ved tilmelding være indstillet her på. 

Alle får 3 kampe i løbet af aftenen, hvis deltagerantallet tillader 
det. 

ETC2015 sideturnering 



 

ETC2015 sideturnering koster 50 kr., som dækker lidt let for-
plejning samt en øl/vand og evt. et glas rødvin efter ETC2015 

sideturneringen. 
 

ETC2015 sideturnerings tilmeldingen skal ske på mail til mai-
ken@dsqf.dk. Ved tilmelding skriv dit navn, samt om du er ny-

begynder, letøvet eller øvet. 
Tilmelding skal ske senest d. 24. april, men tilmeld dig allerede 

nu! 
 
 
 
 
 

 
Vil du være en del af denne fantastiske event, så har vi gjort 

det super nemt for dig.  
 

I forbindelse med ETC2015 vil der være mulighed for overnat-
ning i Herning Sportscenter fra fredag til lørdag. Du skal blot 

selv medbringe luftmadras og sovepose. Herning Sportscenter 
vil være vært for morgenmad. Pris for overnatning inklusiv 

morgenmad samt entre til kampene fredag og lørdag vil kunne 
erhverves for kun 200 kr.  

Ønsker du ikke overnatning kan du få entre til ETC2015 
Fredag koster billetten 75 kr. 

Lørdag er prisen for billetten 100 kr. 
Er du klubmedlem og medlem af DSqF, kan du dog få rabat på 

billetten, så prisen vil være henholdsvis 50 kr. og 75 kr. 
Billetter kan købes på www.billetto.dk/emsquash2015 for rabat 

skal koden DSQF bruges.   
 

Dansk Squash Forbund og Sport 92 håber på at se 
mange glade squash-entusiaster! 

 

ETC2015 sideturnering 



 

Sved på panden - Ja tak! 

Sved på squashstjernernes pande - Ja tak! 

Så 

på gensyn til ETC2015-sideturnering i Sport 92 og  

Til European Squash Team Championships 2015 

d. 29. april - 2. maj 2015 

I Herning Sportscenter 

 


