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Nyt fra forbundskontoret 

V i går en spændende tid i møde i 

Dansk Squash. Vores formand siden 2002, 

Tom Kjærbye, træder tilbage og der skal 

derfor findes en ny.  

Senior DM og medaljeslutspillet er også 

på programmet. Efter den spændende 

eliterunde i Kolding ønsker DSqF et stort 

tillykke til de kvalificerede klubber. 

Senior DM afvikles 14 dage før ETC2015 

på de samme baner. I den forbindelse er 

der også konkurrencer op mod ETC2015, 

hvor bl.a. Tipsmidler.dk er indblandede.  

Dansk Squash Forbund har som bekendt 

indgået samarbejde med David McAlpine 

som landstræner. David kommer til Dan-

mark fra en stilling som Svensk ungdoms-

landstræner. Han har været bosat i Mal-

mö, men vil fremover være at finde i 

Odense på en aftale om 25 timer om ugen 

i DSqF. 

Alt i alt ser vi frem mod en masse spæn-

dende aktiviteter for Dansk Squash For-

bund. 

Med venlig hilsen 

Rasmus Juul Tander 

Sportskoordinator 

Dansk Squash Forbund 

Den nyligt afholdte tænke-
tanksdag gav forskellige op-
læg til tanker, som skal med-
tages i DSqF’s fremtidige 
virksomhedsplan. Bl.a. frem-
kom der ideer om den frem-
tidige  strategi for afholdelse 
af JGP’er. Herudover var der 
også ideer til en professiona-
lisering af forbundet i form af 
en mere kommerciel tanke-
gang, samt mere operatio-
nelle ideer til påvirkning af 
kommuner i forhold til til-
gængeligheden af squash-
faciliteter samt præsentation 
af Rapid– og racketball. Der 
var altså  alt fra de helt store 
visioner i spil til mere hånd-
gribelige strategier for ud-
bredelse af squash. Alle klub-
ber har fået tilsendt et notat, 

trække sig som formand for 
DSqF efter endt ETC2015. 
Der er derfor udsendt invita-
tion til reception, som afhol-
des i forbindelse med DM d. 
18. april 2015. 
Vi håber at se mange af vo-
res klubrepræsentanter, 
spillere mm., så vi kan tage 
pænt afsked med Tom. 
Indtil da vil vi dog ønske jer 
alle en rigtig god påske. 
På gensyn og  
 God læselyst! 

og det er nu en kontor- og 
bestyrelsesopgave, at få 
bearbejdet og implemente-
ret materialet i en kom-
mende virksomhedsplan 
2016-2020. 
Vi er glade for det store 
engagement som alle, der 
deltog, lagde for dagen, og 
vi ser frem til det fortsatte 
arbejde.  
Generelt går vi en spæn-
dende tid i møde.  
Husk repræsentantskabs-
mødet d. 12. april, hvor der 
skal vælges kandidater til 
bestyrelsen. Mød op og giv 
jeres stemme tilkende.  
Efter repræsentantskabs-
mødet og en nyvalgt besty-
relse, har Tom ønsket at 

DSqF ønsker hele squash DK en rigtig 

god påske 

Medarbejdere 

Hvad er din bedste oplevel-
se med squash? 

Jeg vil mene, at en af de 3 
vigtigste kvaliteter ved 
squash, er det fysiske mo-
ment. Squash er kåret som 
verdens hårdeste sport, og 
det kan mærkes. Det er en 
super fed måde, at få god 
motion på.  
En anden fed kvalitet er 
måden du skal bruge hjer-
nen på, når du spiller. Man-
ge siger det er ligesom skak 
med 200 km/t, og på det 
punkt er jeg rigtig enig.   
Det sidste og absolut bed-
ste ved squash er de kæm-
pe sociale kvaliteter. At en 
så lille sport kan knytte så 
mange stærke bånd mel-
lem spillere, synes jeg, er 
super fedt. 

Jeg har på nuværende tids-
punkt ingen ambitioner om 
at vinde senior-DM, da man-
ge af de andre spillere i da-
merækken er rigtig gode, så 
en sådan tale har jeg ikke lige 
spekuleret over. Hvis det en 
dag skulle være mig som 
stod øverst på skamlen, tror 
jeg, at jeg ville indlede talen 
med at takke medrejsende 
tilskuere, familie, træner og 
selvfølgelig alle dem som har 
organiseret stævnet.    

Min bedste oplevelse ved 
squash var nok, da jeg i som-
meren 2012 spillede mig i 
finalen ved Dutch Junior 
Open. Det var rigtig stort for 
mig, da jeg allerede i kvartfi-
nalen havde slået en rigtig 
dygtig inder,  og spillet en af 
mine bedste kampe til dato. 
Hele stemningen omkring 
finalen var helt fantastisk, og 
de medrejsende danskere 
bakkede mig rigtig godt op. 

 

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 

2. Årgang,  Nr. 2 



Bestyrelseskandidater 

 
Repræsentantskabsmøde 
 
Til det kommende repræsentant-
skabsmøde skal der vælges kandida-
ter til DSqF bestyrelse. 
Som tidligere nævnt, så ønsker  
Dansk Squash forbunds formand, 
Tom Kjærbye Larsen, ikke at genop-
stille.  
De resterende bestyrelsesmedlem-
mer 
 

 Allan Christensen 

 Peter Mindegaard 

 Tobias Pedersen 

 Bo Christiansen 
 
genopstiller alle .  
 
Vi har, som meldt ud på hjemmesi-
den, to nye bestyrelseskandidater, 
Kenneth Plummer og Mogens Wege-
berg (præsenteret i de næste kolon-
ner), der begge stiller op til DSqF’s 
bestyrelse. Der er dog herudover 
stadig en vacant bestyrelsespost, da 
DSqF’s  bestyrelse kan bestå af op til 
7 personer. Så går man rundt med 
en bestyrelseskandidat i maven, så 
kan man helt frem til dagen stadig 
nå at melde sig.  
    

Historier fra klubberne 

Ny klub i DSqF 
Dansk Squash Forbund har netop 
optaget Brande Squash Club, som ny 
klub, og vi byder Brande Squash Club 
velkommen. 
Brande Squash Club holder til i Bran-
de Hallerne. Klubben blev dannet  
som underafdeling til Brande Bad-
minton i oktober 2013.   
Der blev i februar 2014 opført 2 fine 

squashbaner, med flytbare vægge, 
så der er mulighed for at spille doub-
le  i Brande Squash . 
Brande Squash Club afholdt et arran-
gement i forbindelse med åbning af 
banerne, og de tegnede i den forbin-
delse mange nye medlemmer. Det 
betyder at klubben i dag ca. 1 år  
efter har omkring 80 medlemmer,  
heraf de fleste dog voksne.  

På sigt vil Brand Squash gerne 
forsøge sig med juniorer, men 
nu skal de lige have gang i klub-
ben - engagere trænere og frivil-
lige omkring klubben. 
Vi glæder os til det fremtidige 
samarbejde med Brande Squash 
Club. 

Kenneth Plummer   

 Kenneth var generaldirektør i DR 
fra 2005 til 2010 

Kenneth blev i 1986 uddannet 
som HA og cand.merc. fra Copen-
hagen Business School. Han har 
gennem årene beklædt mange 

ledende stillinger, bl.a. i Egmont i 
seks år, hvor han endte som ad-
ministrerende direktør for Nor-

disk Film. Før jobbet som direktør 
var han 1999 og tre år frem admi-
nistrerende direktør for Egmont 
Entertainment, hvor han blandt 

andet beskæftigede sig med film-
distribution og biografer. 

Kenneth tiltrådte som generaldi-
rektør for DR i oktober 2005. 

Siden 2010 har Kenneth beklædt 
forskellige lederstillinger i det 
private erhvervsliv og er i dag 

administrerende direktør i den 
danske virksomhed Ronald A/S. 

Kenneth har i mange år været en 
aktiv squashspiller. 

Mogens Wegeberg  

Mogens var - blandt andet - 
i  årene 1998 - 2014 Senior Mana-

ger Spare Parts Center i firmaet 
MAN Diesel & Turbo, København. 

Mogens er herigennem vant 
til internationalt samarbejde. Stærk 

administrativ baggrund og stor 
erfaring indenfor alle områder af 

ledelse samt udvikling af organisa-
tion, medarbejdere, kvalitet, miljø 

og arbejdsmiljø. 

Mogens kompetenceområder in-
kluderer: 

Stærk finansiel og kommerciel 
forståelse • Synlig ledelse • Daglig 

opfølgning • Strategi udvikling / 
Implementering • Omkostnings 

effektivitet • Opbygning af værdi-
er • Dygtig administrator der får 

tingene gennemført   

Mogens har spillet squash på moti-
onsplan i over 30 år og har fulgt 

med i dansk squash både for senio-
rer og juniorer de sidste 15 år. 

”Til repræsentantskabsmødet d. 
12. april skal der vælges kandi-

dater til DSqF’s bestyrelse.” 



B reddeudvalget er i gang med en opdatering af 
breddestrategien, så strategien er gældende fra 2016. 
Målsætning og handleplan vil blive opdateret og kon-
kretiseret. Det er håbet, at den opdaterede bredde-
strategi vil blive klar til starten af den kommende 
sæson.    
Der er fastlagt to kommende 1-2-Træner-kurser. Stru-
er Squash Club afholder et internt kursus d. 7. juni, og 
DSqF udbyder et 1-2-Træner d. 13. juni i Odense.  
Herudover er der lagt nyhed op vedr. trænerwork-
shop i forbindelse med ETC2015, hvor vi håber, at 
interesserede vil møde op til en inspirerende dag. 
Udover trænerworkshop er der også udsendt invitati-
on til sideturnering i Hammerum - så kom og vær med 
til årets squash-event. 
Ved de seneste klubbesøg har vi præsenteret DSqF 
skolesquash samt det nye tiltag Rapid-/Racketball, 
kunne det være interessant for jeres klub, så skriv 
gerne til Maiken for et klubbesøg.   
 

S enioreliteudvalget har udtaget landsholdene, der 
skal repræsentere Danmark ved ETC2015. Den endeli-
ge Squad Order vil blive indgivet efter Senior DM 17.-
19. april 2015.  

Der er desuden blevet tilknyttet eksterne eksperter, 
der kan hjælpe spillerne med at udvikle sig indenfor 
den fysiske såvel som den mentale  del af trænin-
gen. 
 
Senioreliteudvalget arbejder videre på at forstærke 
set-uppet omkring de bedste danske spillere, så vi 
også i fremtiden kan se dygtige squashspillere i Dan-
mark. 
 

T alentudvalget har I skrivende stund U19 holdet 
til EM i Prag, hvor alle spillerne både spiller individu-
elle- og holdmesterskaber. Derudover bliver U17 
holdet snart meldt ud og tilmeldt med reserver til 
mesterskaberne i Lissabon. 
Talentudvalget har på deres sidste møde besluttet 
det værdigrundlag, som vil danne rammen for be-
slutningsprocesser. Selve træningen for spillerne i 
forbundets talentprogram vil også bære præg af 
værdigrundlaget. Talentudvalgets værdigrundlag er i 
prioriteret rækkefølge: 
1. At udvikle gode mennesker 
2. At udvikle intelligente squashspillere 
3. At vinde squashkampe 
Derudover vil vi i talentudvalget arbejde på at gøre 
kommunikationen skarpere via Dansk Squash For-
bunds hjemmeside og via direkte information til 
talentspillere, forældre og klubber. 

Nyt fra udvalgene 

DSqF’s værdigrundlag (fra virksomhedsplanen) 

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

pladser 

 

Længder rundt om hinanden 
(Småspil for to personer) 
A og B spiller skiftevis længder og holder duellen gående så længe 
som muligt. Man må ikke spille volleys, og 1. opspring skal være 
efter kortlinien. 
 
Tricks:) 
Og et lille ”spas-trick”, som kan øves i påskeferien 
”The Impossible Boast” 
https://www.youtube.com/watch?v=OMzyrfhagOE 
 
Leg og øv - God fornøjelse:) 

Fra øvelsesbanken Tips og Tricks 

1-2-3 Boast, længder, lob og drop 



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 

U19 individuel og hold EM (Prag) 
28. marts-5. april 

Medaljeslutspil for hold 

10.-11. april 

Danmarksturneringen  runde 10 
10.– 11. april 

Repræsentantskabsmøde 

12. april 

Senior DM 

17.-19. april 

Junior Grand Prix 5 

24.-26. april 

Seniorturnering 7 

25. april 

ETC2015 

29. april.-2. maj 

Junior DM for klubhold 

8.-9.maj 

Veteran DM 

8.-9. maj 

Trænerkursus 2 (modul 3) 

9.-10. maj 

Double DM 

15.-16. maj 

Turneringsmøde (TU) 

31 maj 

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! 


