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Nyt fra forbundskontoret 

E t stort år i Dansk Squash er overstået, 

og jeg mener, at vi har taget et stort skridt 

i den rigtige retning.  

Med ansættelsen af David McAlpine som 

landstræner har vi fået styrket organisati-

onen med stor faglig indsigt, der kan bi-

drage til både Maikens og mit eget arbej-

de.  

Derudover har Dansk Squash i samarbejde 

med Herning Squash Klub afholdet 

ETC2015 på dansk grund—et mesterskab, 

der af ESF er blevet kaldt det bedste no-

gensinde. En stor ros til alle involverede 

for det flotte stykke arbejde. 

Selve mesterskaberne blev også en succes 

rent sportsligt for de Danske kvinder, der 

tog en flot 4. plads med hjem fra Herning. 

De Danske herrer blev som bekendt 3’ere 

i 2. division, hvilket også er en rigtig flot 

præstation.  

Vi ser frem til endnu en sæson med mas-

ser af gode udfordringer i DSqF. 

God læselyst og god sommer! 

Med venlig hilsen 

Rasmus Juul Tander 

Sportskoordinator 

Dansk Squash Forbund 

V i går sommeren i møde 
og hilser det længe ventede 
solskin og sommervarme 
velkommen. 
Vi har ændret lidt på layou-
tet af nyhedsbrevet, og der 
er blevet indsat et par sider, 
så det nu fremadrettet også 
er muligt at læse lidt om, 
hvad der sker i squash-
verdenen, også udenfor DK, 
dette vil DSqF’s landstæner 
fremadrettet forsøge at per-
spektivere i hans klumme på 
side 4. Har man et spørgsmål 
til David, omhandlende 
squash i generel forstand, er 
man velkommen til at sende 
dette til os på en mail, så 
tager vi det gerne med i et 
kommende nyhedsbrev. 

kernen i squashklubberne. 
Kontoret vil hele sommeren 
igennem være bemandet, 
dog med nedsat kraft, men I 
er altid velkommen til at 
ringe eller skrive, hvis der 
sommeren over opstår 
spørgsmål, så vil vi selvfølge-
lig forsøge at være behjælpe-
lige hermed. 
DSqF ønsker alle vores klub-
ber og medlemmer en rigtig 
god sommer:) 
  God læselyst! 

Aktivitetskalenderen for 
den kommende sæson er 
udsendt til alle klubber 
samt opdateret på dsqf.dk. 
En kalender der vidner om 
aktivitet i Squash-DK, og vi 
ser med glæde frem til den 
kommende sæson, som 
starter op medio august, 
hvor DSqF afholder træner-
kursus 1, så husk at få jeres 
trænere tilmeldt, så de er 
klar til den kommende 
sæson med endnu flere 
kompetencer og viden, som 
de kan videreformidle i 
klubberne og på klubber-
nes træningshold. Gode og 
dygtige trænere er med til 
at skabe et godt trænings- 
og klubmiljø - hvilket jo er 

DSqF ønsker hele squash DK en rigtig 

god sommer 

 

2. Årgang,  Nr. 3 

Formandens hjørne 

 DSqF’s formand, 
Kenneth Plummer 

K ære Medlemmer 
Den nye bestyrelse er nu kom-
met i gang og vi glæder os til 
at arbejde i squashens tjene-
ste. 
Bestyrelsens væsentligste 
opgave på den korte bane vil 
være at udarbejde en klar, 
pragmatisk og operationel 
forretningsplan for dansk 
squash for de kommende år, 
som kan føre til en styrkelse 
på alle væsentlige fronter. 
Hovedfokus i forretningspla-
nen vil givetvis omhandle

                       

 
   

 Hvordan vi udbre-
der    kendskabet til 
squash 

 Hvordan vi får flere 
til at dyrke vores 
skønne sport 

 Hvordan vi styrker 
vores økonomi 

 Hvordan vi skaber 
bedre forhold for 
eliten 

 
På vores seneste bestyrel-
sesmøde havde vi også 
lejlighed til at evaluere det 
nyligt afholdte EM for hold 
og der er ingen tvivl om at 
dette arrangement både 
sportsligt, tilskuermæssigt 
og økonomisk har været en 
stor succes, som giver  
”blod på tanden” i forhold 
til at afholde internationale  

arrangementer i Danmark i 
fremtiden. 
 
Endelig er tilmeldingerne til 
den kommende sæson i 
Danmarksturneringen ved 
at være på plads, og vi kan 
med glæde konstatere at 
der vil være endnu flere 
hold på banen i den nye 
sæson end i sidste sæson, 
og jeg håber at alle vil få 
nogle gode kampe. 
God sommer til alle ! 

 
 
Med venlig hilsen, 
Kenneth Plummer 
Formand  



Jeg har spillet badminton i 10 år, 
tennis i mange flere år og som 22 
årig kastede jeg mig over 
squash og den sportsgren er nu min 
foretrukne. 
De 3 ting som vægter højt i squash 
er:   
1. Det hurtige spil og den fysiske 
form - aktiv squash giver mig. 
2. At det er muligt at passe ens træ-
ning og kampe ind i et travlt arbejds-
liv og familieliv.  
Ved at spille 2 gange om uge a 1-1,5 
time - så er formen ikke helt ringe:-) 
3. At det er altid muligt at spille uan-
set vejr og vind hele året rundt. 

Hvad er de tre vigtigste kvaliteter 
squash indeholder? 

"Det er stort - et DM i squash - 
verdens bedste sportgren:)  
Stor tak til alle de mennesker, 
der i årene har støttet mig og 
skabt muligheder for at jeg kan 
stå her i dag som vinder. Tæn-
ker på min juniortræner, min 
klub, mine squashvenner, DSQF, 
mine sponsorer og forældre, der 
alle bar bakket mig op og skabt 
rammerne for, at jeg kunne 
udvikle mig i denne verdens 
bedste sportsgren og ska-
be store resultater" 
   

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

Historier fra klubberne 

H orsens Squash Klub gennemgår 
pt. et klubudviklingsforløb, hvor den 
overordnede målsætning er ”At blive 
en bæredygtig klub både på med-
lemmer og aktiviteter”.  Horsens 
Squash Klub har derfor arbejdet med 
klub-værdier, hvervnings– og fast-
holdelsesstrategi. Klubben har været 
gennem 2 procesmoduler i samar-
bejde med Dansk Squash Forbund,  
og det 3. og sidste modul bliver i  

efteråret. Horsens Squash Klub vil 
inden da forsøge sig med et åbent 
hus arrangement, hvor de vil invitere 
nye som ”gamle” squashspillere ind, 
hvilket forhåbentlig kan resultere i 
flere glade squashmedlemmer til 
HSQK. 
Men en ting er hvervning, dernæst 
kommer fastholdelse, og hvis HSQK 
skal efterleve deres målsætning, er 
det vigtigt, at de  har gode trænings-
tilbud samt et godt udbud af  
 

aktiviteter til deres medlemmer, 
og dette  
har HSQK arbejdet med, så de 
ser frem til at tage i mod nye 
medlemmer. HSQK har lavet en 
lille teaservideo, som kan ses på 
klubbens hjemmeside: 
www.hsqk.dk 

Hvad er din bedste oplevelse med 
squash? 

I øjeblikket har jeg mine bedste ople-
velser ved at se nye squashspillere 
tage spillet til sig. 
Se at klubbens nye spillere, som jeg 
også træner sammen med andre 
trænere, bliver bedre og bedre. 
Dette har bl.a resulteret i, at OSMK 
melder et hold mere til i divisionen 
til sæson 2015/2016 - dejligt! 

3 vægs boast til: Kim Madsen , OSMK   

 DSqF bestyrelse er nedsat   

D Sqf’s bestyrelse blev nedsat i 
april, og de trak hurtigt i arbejdstø-
jet. 
 
Som annonceret på DSqF.dk i april 
består bestyrelsen nu af følgende: 
 
Formand, Kenneth Plummer 
Næstformand, Bo Christiansen 
Næstformand, Allan Christensen 
Kasserer, Mogens Wegeberg 
Bestyrelsesmedlem, Peter M. Møller 
Bestyrelsesmedlem, Morten W. Sø-
rensen 
Bestyrelsesmedlem, Tobias Pedersen 
 

  



B reddeudvalget skal afholde møde ved sæsonstart 
primo september. Der er dog tiltag på breddeområ-
det, som vi håber, klubberne vil tage til sig. 
DSqF har i samarbejde med andre mindre forbund 
udarbejdet en ny leder-uddannelse, 1-2-Leder, som er 
tiltænkt nye/unge bestyrelsesmedlemmer, unge der 
skal løse en enkeltstående opgave eller indgår i et 
projekt i klubben. Uddannelsen er inspireret af kon-
ceptet for 1-2-Træner, og er derfor et dagskursus, 
hvor man får viden om og håndgribelige værktøjer til 
at begå sig i en forening. De første kurser er fastlagt 
til d. 12. september (øst) og 27. september (vest). 
Kurserne afholdes på tværs af forbund, så der vil være 
mulighed for sparring med andre idrætter - hvilket 
kan give en interessant dynamik på kurset. Invitatio-
ner bliver sendt ud i starten af den kommende sæson. 
Herudover er DSqF Skolesquash klar til at blive skudt i 
gang efter sommeren. DSqF har fået henvendelse fra 
den første klub, som vil forsøge sig med konceptet, og 
har lavet aftale med den lokale skole. I første omgang 
ser det ud til, at 8 idrætslærer er klar til squashkursus, 
og et efterfølgende skolesquashforløb med eleverne. 
Vi glæder os til at følge projektet. 
Skolesquash vil forhåbentlig vinde indpas, og der er i 
august måned aftalt et møde med Dansk Skole Idræt 

samt andre slagboldsspil, hvor der skal ses på mulig-
hederne for tiltag og evt. samlet tilbud til skolerne.        
  

S enioreliteudvalget arbejder på at få lavet en 
overordnet sæsonstruktur for elitespillernes sæson. 
Den overordnede struktur vil bl.a. indeholde flere 
landsholdssamlinger, mere kontakt mellem DSqF og 
spillerne samt en elitesatsning gennem kraftcenter 
strukturen, som den kendes fra andre sportsgrene.  
  

T alentudvalget afholder i samarbejde med Her-
lev/Hjorten Squash, testcamp i weekedenden 14.-
16. august. Spillere der allerede er i talenttruppen er 
forhåndsinviteret til at deltage på campen. Klubber 
eller trænere, der har spiller, som ikke allerede er i 
talenttruppen, skal indstille disse spillere via  spiller-
indstillingen på www.dsqf.dk/testcamp. 
Yderligere informationer om testcampen kan du 
også finde her. 
Talenttræningen forventes i næste sæson at afhol-
des i Hammerum for vest og Herlev/Hjorten for øst. 
Talenttræner begge steder er DSqF’s nye landstræ-
ner, David McAlpine. 
En række nye tiltag for talenterne vil blive imple-
menteret i talenttræningen for at optimere deres 
vej mod seniorelitekarrieren. 
 
Yderligere arbejdes der på en sammenlægning af 
talentudvalget og senioreliteudvalget til et samlet 
eliteudvalg. Dette sker med et ønske om, at den 
røde tråd gennem talentudviklingen også er genken-
delig, når de rykker op i senioreliten. Dermed sagt at 
DSqF ønsker at gøre overgangen fra junior til senior, 
mindre udfordrende ,end den er på nuværende 
tidspunkt. 

Nyt fra udvalgene 

DSqF’s værdigrundlag (fra virksomhedsplanen) 

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



Landstrænerens Q og A  

P erhaps not so much of a Q and A 
this first item writing in the newslet-
ter but questions are welcome for 
future letters. 
It’s been a little over 3 months since 
I started working in Odense for DSQF 
and time has already flown fast.  
 
So what have my experiences been 
so far and what am I looking forward 
to through the next season? 
 
Working with the Junior and Senior 
National teams was definitely fun , 
interesting and a challenge. Even 
though I have known most of the 
players as persons, working with 
them in a playing aspect was always 
going to be a different challenge. 
 
Working with junior players has 
been the base of my experience over 
the last 14 years but this was my first 
time working with senior players at a 
Championship event. 
 
The attitude and team spirit of the 
U19 team was exemplary. 
This was also the same with the 
senior national teams in Herning. 
With all the distractions of playing in 
their home country the teams han-
dled the situation so well. The 
women finishing forth was a great 
result. I had a really great time with 
both teams in Herning. 
 
The U17 team put in great team 
performances to finish 5th in Lisbon. 
Losing only to France and England 
the eventual finalists. 

Fra øvelsesbanken 

30mins or up to 3 hours to 
achieve what I set out to do”. 
His hitting and racket work is 
amongst the best I have ever 
seen. He always looks so relaxed 
and natural. Nothing really un-
usual or special about what he 
is doing in this clip… and that’s 
the point. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=E9PDy5Hhxxs 

After the summer everything 
picks up  in the middle of August 
with the first junior talent camp 
of the season. I am very much 
looking forward to meeting the 
players and working with the 
talent coaches, Christian Steffen-
sen, Martin Laursen and Rasmus 
Petersen. 

The first Senior Elite squad of the 
season. Will bee few weeks after. 
Again, it will be great to meet the 
players and see them working 
together. Speak with them and 
get their thoughts regarding the 
season and their goals. 

What I really want to do over the 
coming season is to start imple-
menting a long term strategy to 
develop those players coming up 
towards the transitional period of 
their squash life. The period of 
going from juniors in to senior 
Elite players aiming to be in the 
Danish  National Team. 

There is a lot of fun to be had, a 
lot of work to be done, it won’t 
be easy but I am sure that we can 
become … 

The best performing sports team 
in Denmark 

Being based in Odense has also 
been a fresh new challenge. 

 Firstly their is the constant wind 
that I have to cycle in everyday, 
approx 20kms total distance to and 
from the office.  

Secondly, learning how we all work 
in the office and developing our 
working relationships has been fun. 
Meeting with Mads Haar, Kristian 
Bradsted and Nicklas Pyrdol and 
starting to develop strategies for 
the future and how we can develop 
the squash players in Denmark has 
been great. 

Working with Christine Christof-
fersen and helping her to prepare 
for the World Junior Champion-
ships has been fun. Her attitude to 
work, preparation and planning is a 
good example to other players. 
Makes working with this type of 
player motivating. 

The developing working relation-
ship with Kristian Frost has been a 
positive challenge. Kristian has 
been using the support team here 
since before I arrived and was al-
ready an established PSA player. 
Great to train with someone who 
likes to play so much and is clear 
about how he wants to work. Has 
been a good end to his season with 
good performances at the ETC and 
PSA wins in Switzerland and Gibral-
tar. 

 DSqF’s Landstræner 
David McAlpine 

1-2-3 Boast, længder, lob og drop 

Tips og Tricks 

With it being summer most 
player’s squash training will 
have eased off in favour of 
physical training or just having a 
break. 
However if you are still looking 
to practice for yourself then you 
can still be doing as much solo 
hitting as you like. 
I met Jonathon Power a few 
years back and asked him how 
much solo practice  he did. He 
replied ”everyday… but some-
times I can be on court for  



seneste 2 år vundet sølv. Hun er i øjeblikket 
placeret som nummer 26 i verden og spiller 
som fuldtidsprofessionel. 
 
Danmarks bedste herrespille, Kristian Frost 
Olesen, er i øjeblikket placeret som nr. 70 i 
verden. 
 
Har dit firma interesse i at blive en del af dette 
setup, kan du kontakte Dansk squash forbund 
og forhøre dig om mulighederne via mail. 
 
Mail: Squash@DSqF.dk 

Samarbejdspartnere 

 Vil du også ses af hele squash-Danmark? 

Tøj-sponsor 

Øvrige samarbejdspartnere 

DSqF’s Eksterne Netværk: 

Fysioterapeut Mads Haahr 

D ansk Squash Forbund er paraply organisa-
tion for de danske squash klubber.  
 
Forbundet har 40 klubber med totalt ca. 6.500 
medlemmer fordelt over hele landet. 
 
Det danske damelandshold blev ved dette års 
Europæiske mesterskaber for hold nr. 4, og 
herrerne nummer 11. 
 
Til det individuelle europamesterskab har Dan-
mark bedste damespiller, Line U. Hansen de 



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 

DSqF Trænerkursus 1 (Modul 1) 
22.-23 aug. 

Senior Grand Prix 1 

4.-6. sept. 

Seniorturnering 1 

4.-6. sept. 

JGP 1 

11.-13. sept.  

Seniorturnering 1A 

19. sept. 

Eliterunde 1 

25.-26. sept. 

HEAD Danish Junior Open 2015 
2.-4. okt. 

Senior Grand Prix 2 

9.-11. okt. 

Seniorturnering 2 

9.-11. okt. 

DSqF Squash Camp 

12.-14. okt. 

DSqF Trænerkursus ((Modul 2) 
31. okt. 

JGP 2 

31. okt.-1..nov 

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! 


