
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 4. møde 2008 
Dato 13. august 2008 kl. 10.00 
Sted Forbundskontoret i Odense 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Peter Mindegaard Møller 

(PMM), Bonnie C. Barr (BCB), Bo Christiansen (BC), Francesco Busi (FB), 
Ela Lidwin (EL), Carsten Lausten (CL) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Ellen Hamborg-Petersen 
Referent BCB 
Referatudkast godkendes senest:  
Referat udsendes senest:  
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave 
1 Bemærkninger/ tilføjelser til 

denne dagsorden 
Præsentation af ny idrætskoordinator kl. 10 
Aktivitetskalender og Challenger/National Closed 
DK-turneringen (og regeludvalgsopstart) 
Landsholds – og talent/regionaltræning 
VM 
TD forberedelsesprojekt 
Budget og fordelingsnøgle 
Andet 
 

2 Generelle sager a. Præsentation af ny idrætskoordinator kl. 10 
CL præsenterede sig selv for bestyrelsen og bestyrelsen præsenterede sig 
b. Aktivitetskalender og Challenger/National Closed 
i) EM klubhold vs. Challenger: DK-ranglistepoint kan evt. fås p.b.a. 

hvem spillerne møder til EM klubhold jf. bonuspoint, hvis 
regelsættet giver mulighed for det. BC undersøger regler for 
bonuspoint og giver besked til involverede. 

ii) Challenger og national closed: Jf. Bos udspil: Er det 
hensigtsmæssigt at lægge det samtidig med en Challenger, Busi 
argumenterede for at det vil lægge bedre på forskellige 
tidspunkter. Klubber skal selv skaffe præmiepenge til National 
Closed (ca. 2500 kr.). Evt. samtidig med et JGP, i de større 
klubber kan dette godt lade sig gøre. Juniorer kan så samtidig se 
de bedste spillere. Evt. fordele National Closed blandt de tre 
største klubber som har PSA-spillere: OSC, Kolding, Herlev. BC 
undersøger om klubberne er interesserede og prøver at finde 3 
datoer for national closed (ikke samtidig med challenger). Der 
kan gives økonomisk tilskud fra forbundet til afholdelse af disse i 
den periode. 

iii) Administration af JGP-turneringerne: Arbejdsgang skal 
nedskrives i samarbejde med kontoret. LG 

c. DK-turneringen 
i) antal holdrunder: BC: jf. regelsættet: Halvdelen af spillede kampe 

giver legitimitet for at spille slutspil. Antal holdrunder: Der skal 
følges op på Infosport og hvordan det kan bruges. (BC, CL, TKL, 
LG) følger op på Infosport. Forbundet vil satse på infosport og 
sætte økonomi af til det. Der skal aftales et statusmøde. 



BC: Er i gang med at lægge skema for holdkampe omkring 1. september 
udkommer den 
ii) Ela: Holdkort skal trykkes om: KG får gammel skabelon af Ela og 

BCB kontakter Lasertryk om at sponsorere og trykke holdkort 
iii) Projektgruppe for ny struktur om DK-turnering: 

Projektgruppeformulering sendes ud af BC snarest til involverede 
d. Landsholds – og talent/regionaltræning 

Generel orientering fra landstræneren. For kommende sæson skal 
meldes en handlingsplan for landsholds/talent/regionaltræning. 
Denne sæson max 18 spillere og der skal være regionaltrænere, 
mens Busi tager sig af færre spillere, så deres træning kan 
fokuseres og intensiveres: 3 x om ugen elite og 2x måned talenter. 
Træning centraliseres i Odense 2 x uge, 1 x uge i Herlev, 1 x uge i 
Jylland. Regionaltrænere (foreløbigt): John Sørensen, Jylland Bo 
Breinbjerg. 1. september starter Busis nye struktur. Busis plan er 
at udvikle regionaltrænere, så han kan koncentrere sig om færre 
spillere. Busi vil udvikle nye parametre for elitespillerne mht. 
træningsplanlægning. I sammenhæng med udvikling af trænere 
skal de tilbydes uddannelse jf. målsætninger for 
forberedelsesprojektet for uddannelse af trænere og sammenhæng 
ml. regionaltræneres linje og landstræneres linje og forbundets 
trænerlinje. CL, Busi, BCB skal i dialog om dette og alle 
regionaltrænere mødes med landstræneren om fælles linje. Busi 
og BCB/CL arrangerer fællesmøde. 

 
 

 
3 Enkeltsager a) VM 2009 

TKL har haft kontakt med Christian Leightorn omkring VM før 
sommerferien og vist ham to budgetudspil. Udspil 1): WSF skal frafalde 
tournament fee. Udspil 2) WSF skal afholde udgifter til glasbane.  Begge 
forslag baseret på afholdelse af VM i Odense med opvisning i 
Kbh./Bellacentret. SportEvent DK vil støtte udgifter til hotel i Odense. 
TKL skriver til Christian Leightorn og bekræfter planer om VM med 
ovenstående model. TKL orienterer resten af bestyrelsen med budget og 
korrespondancer.  
Tuborgfondet skal bl.a. søges (CL ansvarlig), CL: skal vi finde en 
protektor til VM, Sportevent DK tager kontakt (CL følger op).  
Forbundet skal byde ind på DIF’s udspil til opvisningsmuligheder i 
Bellacentret jf. mail fra DIF. Senest 20. september skal ansøges om dette: 
CL ansvarlig. 
 
Også med til møde i SportEvent DK var en snak om WISPA turneringer i 
DK og SportEvent DK positive overfor tanken: En WISPA grand Slam 
turnering. 
 
b) TD forberedelsesprojekt 
Budget og tidsrammer skal fastlægges i ansøgningen og ansøgning 
færdiggøres i sammenhæng med generel budgetlægning. Efter endelig 
ansøgning afleveres skal der arbejdes mere med indholdet og 
handlingsplanen. BCB afleverer ansøgning til konsulent Knud Skadborg 
(TD) inden d. 20. august. Økonomi og tidsrammer aftales ved nærværende 
møde. 

 
4 Interne sager  
5 Økonomisk status a. Status pt.  

Vi mangler en periodisering. TKL/ELA er tovholdere 



b. Budget og fordelingsnøgle 
Budget og kontingentsatser gentænkes fra bunden. Bos forslag til nye strukturer 
gennemgås. DIF skal rykkes for oversigt over hvad forbundet får fra dem i alt 
for aktiviteter m.v. fordelingsnøgle/udviklingstilskud for 2007. TD støtte til 
Line Hansen skal der arbejdes hen imod evt. i sammenhæng med evaluering af 
K. Frost støtte som udløber 2008. Fx samfinansiering af støtte til begge/flere? 
Se yderligere i budgetudkastnotat. 
TKL kigger på punkt 6 i budgetudkastnotatet 
KG: på punkt 7 
LG: Punkt 3 
BC: Punkt 5 
Virksomhedsplan, evaluering: Indsatsområdet: Klubber med problemer m. 
udlejer, økonomi, organisering mv. skal hjælpes mere til dialog med 
kommunen og andre aktører der kan hjælpe dem: Ambulancetjeneste både 
råd/vejledning på web og personlig kontakt til politisk støtte fra forbundet. 
Indsatsområder er nået eller sat i værk, bortset fra etisk kodeks som skal 
færdiggøres. 

c. Fordelingsnøgle juniorcamps i klubber 
i) OK at Squashcamps i klubber støttes, hvorefter de indberettes til DIF i 
fordelingsnøglen for aktiviteter i 2008. Klubbernes camps skal leve op til krav i 
fordelingsnøglen og forbundet skal synliggøres i forbindelse med afholdelse af 
camps. BCB aftaler med klubber  
 

 
6 Orientering a. Formanden 

 
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
 

c. Sekretariatslederen  
 

 
d. Breddekonsulenten 

i. PR/kommunikation på web og intern 
kommunikation 

TKL: ansvarlig for nyhedsbrev og for statistik for 
besøg på siden.  

ii. Breddeaktiviteter i forbindelse m. VM/PR VM: DIF 
puljer? 

 
e. Indbudte projektledere 
 
f. Kommende mødedatoer 

Dato for kompetenceseminar? Kontorets ansatte tager fat i egen 
kompetenceudvikling, seminar i december med bestyrelsens også, BCB 
kontakter Kim Bjelstrand om at deltage i seminar i december. 
 

Nye mødedatoer: Bestyrelsesmøder: 
24. september kl. 16 

 
 

7 Eventuelt  
   
 Mødet slut Kl. 18 
 



 


