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Nyt fra forbundskontoret 

Foråret nærmer sig og endnu engang er 

der udsigt til et år med forandringer i 

DSqF.  

Det første der bliver afprøvet, er placerin-

gen Junior DM, der bliver afviklet 27. fe-

bruar til 1. marts i Sport92. Den tidliger 

placering af DM minder om måden andre 

forbund afvikler nationale mesterskaber, 

så det bliver spændende at se, hvordan 

der bliver taget i mod tiltaget i Squash-

Danmark. 

Derudover afholdes der d. 7./8. marts 

landsholdssamling for landsholdets brut-

totrup frem mod ETC2015 i Herning. Her 

vil John Milton tage sig af træningen, der 

kommer til at foregå på Kolding KFUM 

Squash’ faciliteter. 

Der bliver også arbejdet på en ny elite– og 

talentstrategi, som vi håber at kunne præ-

sentere på repræsentantskabsmødet. 

Denne strategi har et langsigtet perspek-

tiv og kommer både klubber og udøvere 

til gavn. 

ATK’en nærmer sig de sidste skridt, og vi 

ser frem til også at kunne præsentere 

denne for vores klubber til næste sæson. 

Med venlig hilsen 

Rasmus Juul Tander  

Sportskoordinator, DSqF 

D et nye squash-år er 
skudt i gang og det er beslut-
tet at Dansk Squash Forbund 
d. 7. marts afholder en Tæn-
ketanksdag med titlen - 
”Let’s make squash better - 
together”. Vi håber at se 
mange interesserede fra 
klubberne rundt omkring i 
squash Danmark. Formålet 
med dagen er at få gjort 
tanker omkring den fremti-
dig strategi for Dansk Squash 
samt fundet snitflader for de 
nedsatte udvalg, så vi tilsik-
rer, at vi arbejder i samme 
retning. Kom gerne og giv 
jeres bidrag til en spænden-
de dag. Skulle man være 
forhindret, modtager vi ger-
ne en mail med indspark og 

i Thy d. 26. april, har besty-
relsen valgt at flytte repræ-
sentantskabsmødet til søn-
dag d. 12. april 2015. Så husk 
at flytte krydset i kalenderen, 
da vi jo har et spændende 
repræsentantskabsmøde i 
sigte - Der skal vælges ny 
formand og der er vacante 
pladser i bestyrelsen. Dette 
nr. af nyhedsbrevet ser der-
for også lidt anderledes ud 
end ellers, da vi lægger op til 
det kommende valg. I kan 
læse mere herom på de føl-
gende sider. 

  God læselyst! 

input, som samles og tages 
med på dagen. (Send input 
til mail: maiken@dsqf.dk) 
Medlemsregistreringen er 
efterhånden ved at være 
endelig, og alle squashklub-
ber har indberettet deres 
medlemstal - så der skal 
lyde en stor ros. 
Dansk Squash er desværre 
faldet med 3% i medlem-
mer, så vi må have arbejds-
handskerne på, så vi kan få 
vendt denne udvikling. 
Endnu en grund til at: ”Let’s 
make squash better - to-
gether”;) 
 
Da dette års repræsentant-
skabsmøde desværre er 
placeret samtidig med JGP5 Tilmeld jer på squashportalen 

Medarbejdere 

Hvad er din bedste oplevel-
se med squash? 

Jeg synes, at det er fanta-
stisk at være 1 mod 1 på 
banen og prøve at aflæse 
modstanderen, hvor hans 
svagheder er, og så slå til. 
 
En anden ting er, at man 
selv er herre over situatio-
nen. Man er ikke afhængig 
af andre; man er kun sig 
selv. Går det godt, kan man 
selv tage æren—går det 
mindre godt, er man selv 
årsagen. 
 
Sidste ting er samværet—
både med konkurrenter og 
holdkammerater. Især fø-
lelsen af at spille på et hold 
er god, når man normalt 
spiller helt individuelt. 

Jeg ville nok være helt ud-
mattet, så spørgsmålet er 
om jeg overhovedet ville 
kunne sige noget. Men jeg vil 
nok starte med at takke min 
modstander for en god fina-
le, og herefter takke arrangø-
rerne for god mad:) 

Jeg har haft rigtig mange 
gode oplevelser med squash. 
Det har været super at være 
med til Europamesterskaber-
ne for juniorer og repræsen-
tere Danamrk, men skal jeg 
pege på en oplevelse, er det 
nok da jeg i 2010 som nyop-
rykket i DU17 vandt Danish 
Junior Open for første gang. 
Jeg vandt over Tommi Ek-
holm fra Finland i en tæt 
finale, men grunden til at det 
var helt specielt, var at det 
var første gang jeg vandt en 
international turnering. Det 
var en god fornemmelse. En 
anden god oplevelse var, da 
jeg sidste år var med til at 
sikre finaledeltagelse i slut-
spillet ved at vinde den afgø-
rende kamp i semifinalen 
mod Herlev. Jeg var helt 
færdig, men vandt alligevel.   

Hvad er de tre vigtigste 
kvaliteter squash indehol-
der? 

Hvis du vandt  senior-DM, 
hvordan vil du så indlede din 
tale? 

Rasmus Tander 
Sportskoordinator 

Maiken Møller 
Udviklingskonsulent 

Ela Lidwin 
Administrativ medarbejder 
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Formandens hjørne 

det unægtelig være en fordel 
med besættelse af alle 7 poster, 
så opgaverne kan fordeles på 
flere skuldre.  
Talentudvalget står over for svæ-
re udfordringer med hensyn til 
talenttræning, aldersrelateret 
træning (ATK) og ikke mindst 
løsning af den generelle trænersi-
tuation – det sidste i samarbejde 
med senioreliteudvalget. Talent-
udvalget fortjener meget ros for 
sit målrettede arbejde frem til nu, 
og jeg kan ikke undlade at være 
noget utryg ved udviklingen, med 
mindre Bo accepterer at forblive i 
udvalget, selv om han udtræder 
af bestyrelsen. 
Hvad angår formandsposten har 
vi jo ligeledes brug for en person, 
der kan og vil lægge kræfter i 
bestyrelsesarbejdet. For mit eget 
vedkommende har jeg brugt et 
urimeligt stort antal timer, som 
man ikke kan forvente, at en ny – 
og yngre – person har mulighed 
for. Det har også kun været mu-
ligt på grund af mit nedsatte 
timeforbrug på arbejdsmarkedet. 
Jeg har gennem flere år tilstræbt 
at opholde mig på forbundskon-
toret i Odense 1 dag hver uge. Og 
det tror jeg, såvel medarbejderne 
og jeg selv har haft et godt udbyt-
te af. Det er jo sket i en periode, 
hvor forbundet bl.a. har skiftet 
sportskoordinator, som af gode 
grunde har haft brug for at kunne 
sætte sig ind i sine idrætsmæssi-
ge arbejdsopgaver, hvilket har 
været muligt fordi jeg har udført 
en del af de administrative opga-
ver, herunder økonomistyringen, 
som oprindelig var tænkt skulle  
være en del af sportskoordinato-
rens arbejdsområde. 
En sådan model vil naturligvis 
ikke kunne forventes med en ny 
person ved roret. Vi må sørge for 
at efterspørge en kommende 
formand, der kan få mulighed for 
at kombinere posten med et ac-
ceptabelt tidsforbrug samt plads 
til at udfylde sin rolle på hjemme-
fronten og i sin egen squashklub. 
Såfremt vi kommer op på 7 besty-
relsesmedlemmer kunne man 

N u vil vi gerne se kandidaterne. 
Ved det kommende repræsentant-
skabsmøde i april (bemærk, at dato-
en er flyttet til den 12. april) er der i 
den grad mulighed for at få sammen-
sat en ny og anderledes bestyrelse. 
Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen 
bestå af 3-7 personer. I øjeblikket er 
kun de 5 poster besat. Som tidligere 
meddelt går undertegnede af som 
formand, og formanden for talent-
udvalget, Bo Christiansen, ønsker 
ligeledes at stoppe som bestyrelses-
medlem i Dansk Squash Forbund. 
Dertil kommer, at 2 af de tilbagevæ-
rende 3 bestyrelsesmedlemmer er 
på valg efter tur. Så vidt jeg er orien-
teret er de 2 medlemmer, Allan B. 
Christensen og Peter Mindegaard 
Møller dog indstillet på at acceptere 
et genvalg. Men i realiteten er kun 1 
medlem af den nuværende bestyrel-
se sikker på fortsat at være medlem 
efter repræsentantskabet – nemlig 
Tobias Pedersen, bestyrelsens nye-
ste medlem. 
Opsummeret ser det således ud: 

 Formand Tom Kjærbye – 
ønsker ikke genvalg 

 Talentudvalgsformand Bo 
Christiansen – ønsker ikke 
genvalg til bestyrelsen 

 Turneringsudvalgsformand 
Allan B. Christiansen – mod-
tager genvalgt 

 Breddeudvalgsformand Peter 
Mindegaard Møller – modta-
ger genvalg 

 Juniorudvalgsformand Tobias 
Pedersen – er ikke på valg 

 Vakant bestyrelsespost – bør 
vælges og besættes 

 Vakant bestyrelsespost – bør 
vælges og besættes 

I skrivende stund har jeg kun kend-
skab til én kandidat til formandspo-
sten – nemlig nuværende bestyrel-
sesmedlem Tobias Pedersen, som 
fortæller om sig selv andetsteds i 
Nyhedsbrevet. Jeg synes, det ville 
være forfriskende og frugtbart med 
flere kandidater på banen – både til 
formandsvalget og til de øvrige valg. 
Såfremt en bestyrelsespost skal væ-
re muligt tidsmæssigt at varetage, vil 

DSqF’s værdigrundlag (fra virksomhedsplanen) 

”Meld dig officielt som kandidat 
til en af de ledige poster – gerne 
inden repræsentantskabsmødet. 
Så kan resten af squashdan-
mark få et bedre beslutnings-
grundlag ved valghandlingen.” 

hensigtsmæssigt sammensætte 
en opgavebeskrivelse for en 
kommende formand, der 
”passer” til rollen som formand. 
Til det formål vil jeg anbefale, at 
vi i DSqF – ligesom i formentlig 
alle andre specialforbund – 
udpeger et bestyrelsesmedlem 
som økonomiansvarlig 
(”kasserer”), som - i samarbejde 
med Ela på kontoret – kan tage 
sig af hele forbundets økonomi-
styring, herunder også en løben-
de kontrol med udgifterne i 
forhold til det vedtagne budget. 
Hermed løftes et en del arbejds-
timer væk fra formandsrollen. 
Jeg håber med andre ord, at vi 
efter den 12. april vil være vidne 
til en fuldt besat bestyrelse, som 
kan få en hensigtsmæssig sam-
mensætning med en god rolle-
fordeling. Det er også mit håb, 
at DSqF får udpeget ”den rette 
formand” til de kommende års 
mange udfordringer. 
Selv om jeg – især i de senere år 
– har brugt en masse timer på 
formandsopgaverne, vil jeg 
gerne understrege, at det har 
været både spændende og beri-
gende. Jeg har mødt mange 
dejlige mennesker, både her og 
internationalt, og jeg vil altid se 
tilbage på min formandsperiode 
med glæde. 
Sådanne gode oplevelser kan 
også de kommende bestyrelses-
medlemmer se frem til. Så det 
burde ikke være så svært at 
melde sig på banen: 



Nyt fra udvalgene 

B reddeudvalget har ved de sidste JGP’er på et 
holdledermøder fremlagt indholdet af breddestrategi-
en samt fået forskellige input og ideer til tiltag som 
kunne ligge indenfor strategiens rammer og dermed 
iværksættes i forbindelse med breddesquashen. 
En aktivitet som udløber af breddestrategien er Dan-
ny Drop turneringen, en motionsturnering, som se-
nest blev afholdt i Silkeborg med succes. Der vil blive 
udbudt flere af disse turneringer i løbet af sæsonen. 
Udover Danny Drop, arbejdes der på forskellige side-
aktiviteter i forbindelse med det kommende ETC2015 
- her er også planlagt en motionsturnering, som spil-
les i Sport 92 fredag d. 1. maj fra kl. 19.00. Invitation 
er sendt til alle klubber og ligger på DSqF’s hjemme-
side. En anden side-event, som er ved at tage form, er 
en træner-workshop. Denne bliver slået op, så snart vi 
har det endelige ETC2015 kampprogram, så hold øje 
med dsqf.dk og Facebook. Alle DSqF’s klubber vil også 
snart modtage et lille EM-blad, hvor der stilles fokus 
på bredden, og hvad vi i samarbejde kan gøre for, at 
klubberne kan få en merværdi ud af et EM.   

J uniorudvalget  har modtaget indstillinger til nomi-
neringer af årets junior,. Årets Junior vil blive kåret i 
forbindelse med JDM i Sport 92 d. 27.feb.-1. maj. 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S enioreliteudvalget afholder d. 7./8. marts lands-
holdssamling i Kolding KFUM Squash for senior-
landsholdets bruttotrup. Alle 17 spillere, der er ble-
vet udtaget har takket ja til pladsen i bruttotruppen 
og vi forventer en udbytterig weekend for dem i 
Kolding KFUM Squash. 
Den endelige udtagelse af truppen til ETC2015 i 
Herning vil ske i uge 13—umiddelbart efter eliterun-
de 3 damer og 4 herrer. 
 

T alentudvalget arbejder i øjeblikket på udfylde 
tomrummet efter Francesco Busi, der har fået job i 
Qatar. I øjeblikket arbejder vi på at hente en uden-
landsk træner til landet, der vil overtage Francesco’s  
arbejde med talenttræningen i den vestlige region. 
Derudover arbejdes der på at beskrive en ny elite– 
og talentudviklingsstrategi, der kan komme til at 
erstatte den foregående sportslige strategi.  
Udtagelse til talenttruppen foregår gennem delta-
gelse på forbundets testcamps. Klubberne er vel-
komne til at indstille spillere, der kunne være inte-
ressante for talentarbejdet. Indstillingen kan være til 
enten testcampen eller til udviklingstræningen, 
såfremt en spiller har behov for større udfordringer. 
Der arbejdes derudover på at skabe gode trænings-
muligheder i fremtiden for de bedste U23– og seni-
orelitespillere.  

Formandskandidat, Tobias Pedersen 

Udvalgene er ved at være nedsat—men ønsker man 
en plads, så kontakt gerne DSqF, der er stadig ledige 

pladser 

B estyrelsen har plads til flere, og formandsposten 
bliver ledig. Når interessen er 100%, lever kreativiteten, 
og de rigtige ideer bliver udviklet. Jeg vil udvikle Dansk 
Squash Forbund igennem klubberne og forbedre forbun-
dets kommunikation og bane vejen for sammenhold og 
fællesskab. De ting der virker godt, skal vi forbedre. For-
bundets mange tilbud skal løbende evalueres og juste-
res, så ønsker og behov bliver opfyldt. Vi skal gøre det, 
der virker. 
At være frivillig i Dansk Squash Forbund betyder for mig 
mange ting. Jeg får lov til at være en del af noget større, 
et fællesskab som knytter frivillige som jeg selv omkring 
sporten squash. I forbundets bestyrelse har jeg mulighed 
for at hjælpe alle de danske klubber og deres frivillige. 
Netop det at hjælpe de frivillige på en måde, der giver 
mere plads og tid til de gode opgaver, betyder meget for 
mig. Det skal være så nemt og smertefrit som muligt at 
være frivillig under Dansk Squash Forbund. 
Når jeg ser på de forskellige opgaver, jeg løser i kraft  
af mine forskellige positioner inden for squash, og  

tæller timerne sammen, ses mit engagement tydeligt. 
Jeg bruger og har nemlig de sidste par år brugt 10 - 15 
timer om ugen på frivilligt squash-arbejde. Der ud 
over spiller jeg også gerne et par gange om ugen, 
selvom min indtræden i forbundets bestyrelse har 
skåret drastisk ned på motionen. 
Der er mange som prøver squash, men kun få bliver 
fastholdt. I den nærmeste fremtid vil jeg have fokus 
på at forbedre og udvide forbundets tilbud, så alle 
medlemstyper føler sig som en del af forbundet. Vi 
skal være bedre til at byde alle velkommen indenfor 
og vise dem, at netop de er en vigtig del af fællesska-
bet. 
Når jeg ser længere frem, vil squash kunne udvikle sig 

til en fast del af mange danskeres liv. Ved at forlænge 

spillets levetid kan vi gøre sporten meget bedre. Yng-

re start og ældre afslutning på medlemskabet. Der 

skal være gode tilbud, som gælder for alle typer af 

brugere og som er spændende i alle aldersgrupper. 

Præsentation af formandskandidater 



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 

Senior Grand Prix 5 

20.-21. feb. 

Seniorturnering 5 

20.-21. feb. 

Junior DM 

27. feb-1. mart 

Nordiske Mesterskaber U13/U15 
7.-8. marts 

Landsholdssamling  

7.-8. marts 

Senior Grand Prix 6 

13.-15. marts 

Seniorturnering 6 

13-15. marts 

Junior Grand Prix 4 

13..-15 marts 

Eliterunde  

21.-22. marts 

Trænerkursus 2 (2. modul) 

20.-22. marts 

Dame seniorturnering  

27.-28. marts 

Herre seniorturnering 

27.-28. marts 

U19 individuel og hold EM 

28 marts.-5. spril 

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! 


