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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen og Dansk Squash Forbunds sekretariatsleder har dags dato aflagt årsrapport for 
2008 for Dansk Squash Forbund. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser.  

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et ret-
visende billede af Forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Årsrapporten for 2008 indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Odense, den 3. april 2009 
Sekretariatsleder: 

Carsten Lausten 

Bestyrelse: 
     
     
     
     
Tom Kjærbye Larsen  Peter Mindegaard Møller  Bo. C. Christiansen 
formand     
     
     
     
     
Ellen Hamborg-Petersen  Lars Guldbrandt  Kristian Gram 
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til medlemmerne af Dansk Squash Forbund 
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Squash Forbund for regnskabsåret 1. januar 2008 - 31. december 2008, 
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

Budgettal for 2008 er ikke omfattet af vores revision. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Dette ansvar omfatter udformning, im-
plementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der 
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 
fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som 
er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores re-
vision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke in-
deholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrappor-
ten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfor-
mation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor interne kontroller, der er relevante for Forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et 
retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Forbundets interne kontrol. En revision om-
fatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen 
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusi-
on. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af Forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2008 - 
31. december 2008 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

København, den 3. april 2009 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor  
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om Forbundet 
Dansk Squash Forbund 
Stadionvej 47, st. tv. 
5200 Odense V  

CVR-nr.: 19 56 94 46  
Hjemsted: Odense 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse 
Tom Kjærbye Larsen (formand) 
Peter Mindegaard Møller 
Bo. C. Christiansen 
Ellen Hamborg-Petersen 
Lars Guldbrandt 
Kristian Gram 

Revision 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Torben Kristensen 

Momsregistrering 
Dansk Squash Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Beretning 

2008 – Vi er godt på vej 

Tom Kjærbye 
2008 blev et år, hvor der skete mange ting i dansk squash. Heldigvis synes jeg, at de gode 
oplevelser var i klar overvægt, men vi fik også øje på nogle ting, der må tages hånd om, hvis 
vi skal opnå den fremgang, vi vel alle stiler imod. 

Opløftende. 
Efter en årrække med kun ganske få personer i bestyrelsen lykkedes det sidste år at få sam-
mensat en bestyrelse med hele 6 kompetente personer. Sammensætningen er oven i købet 
nærmest perfekt med repræsentanter for alle aldersgrupper – fra Kristian Gram som yngste 
mand til undertegnede, der unægtelig efterhånden med rette må betegnes som veteran. Det 
tegner godt med henblik på generationsskiftet i forbundet. Også kompetencemæssigt synes 
jeg, vi har fået sammensat et godt hold med relevante ansvarsområder til hvert enkelt besty-
relsesmedlem. Det har været en fornøjelse for mig som formand at være omgivet af denne 
kreds, som har taget fat på opgaven med krum hals. 

Arbejdsbyrde. 
Den omstændighed, at visse områder har ”ligget brak” i nogle år på grund af mangel på per-
son-ressourcer, har afsløret sig med stor tydelighed. Jeg vil derfor give udtryk for en speciel 
anerkendelse over indsatsen fra Bo Christiansen, der dristigt kastede sig ud i regelfortolk-
ningsarbejdet. Dette arbejde har været umenneskeligt tidskrævende, og det er nødvendigt at 
få flere personer på banen – også for i alle situationer at kunne undgå inhabilitet. Jeg er helt 
opmærksom på, at mange squashspillere – og klubber – har været lettere irriteret over Bo’s 
nidkærhed, men for squashsportens fremtid finder jeg det meget relevant og vigtigt, at der 
sker en håndhævelse af det gældende regelsæt – og såfremt de gældende regler er uhen-
sigtsmæssige – at der bliver taget initiativ til en revision af vore regler. Især føres der nu en 
stram linie overfor reglerne vedrørende skader/afbud til kampe under turneringsafvikling. I 
det forløbne år har opfølgningen desværre resulteret i en række bøder og karantæner – og og-
så til et rekordstort antal appelsager, men det er nok en proces, vi er nødt til at komme igen-
nem, inden spillere, arrangører og forbund finder sig til rette – eventuelt efter præciseringer 
og bedre formuleringer i reglsættet. 

På juniorområdet er der udarbejdet en god og gennemarbejdet manual for turneringer m.v. – 
et regelsæt, der har været efterlyst i flere år.  

Teknologi. 
Hjemmesiden skiftede udseende og programmel i begyndelsen af 2007. Siden dannes nu i et 
såkaldt Content Management System (CMS), der bevirker, at også ikke-nørder kan opdatere 
siden, hvilket man kan se via de mange nyheder m.v., der er indlagt af medarbejderne på 
forbundskontoret. Det er et fremskridt i forhold til tidligere – men et sådant standardiseret 
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system sætter også nogle begrænsninger for kreativiteten, hvilket især nogle af forbundets 
unge medlemmer har været lidt utilfredse med. Jeg synes dog, at fordelen ved opdaterings-
mulighederne overskygger ulemperne, og på markedsføringsområdet har Kristian nogle gode 
forslag til yderligere tiltag, som vil komme i løbet af året. Måske vil udarbejdelse af en ny 
hjemmeside (sponsoreret) i forbindelse med VM til efteråret smitte af på den normale hjem-
meside. Der lægges i hvert fald fra sponsorens side op til mange nye og gode tiltag. 

På det teknologiske område arbejdes på at få udviklet programmel til korrekt beregning af 
ranglister og turneringsplanlægning. Repræsentantskabet bevilgede i efteråret en sum penge 
til dette hårdt tiltrængte område, så forhåbentlig er de tider snart slut, hvor der hele tiden 
skulle ske manuelle rettelser i ranglisten. 

På danmarksturneringsområdet foreslår bestyrelsen i øvrigt, at det årlige turneringsmøde 
formaliseres og får status som repræsentantskabsmøde med beslutningsmyndighed osv. Det 
har i mange år generet undertegnede, at turneringsmødet egentlig var ”selvbestaltet” og ikke 
var nævnt i vore vedtægter. Det rettes der nu op på. 

Projektgrupper eller udvalg? 
Forbundet har nu gennem 3-4 år opereret med projektgrupper i stedet for udvalg. Årsagen til 
denne ændring i sin tid var, at vi antog, det ville være lettere at rekruttere medlemmer til en 
kortvarig projektgruppe end til et længere siddende udvalg. Den antagelse har i et vist om-
fang vist sig at holde stik, men på visse områder er der behov for et mere statisk styringsor-
gan – f.eks. på et område som regeladministration. Derfor går bestyrelsen ind for, at vi på 
visse felter vender tilbage til udvalgsformen, idet vi håber på en opbakning til at deltage i ar-
bejdet. 

Økonomien. 
Årets driftsregnskab, der knap er færdigt i skrivende stund, ser pænt ud. Vor nye revisor har 
dog konstateret, at der på nogle statuskonti findes en række meget gamle posteringer, som 
tilsyneladende ikke er overført til driften i de foregående år. Vi kan undre os over, at de tidli-
gere års revision ikke er faldet over dette, og det står endnu ikke helt klart for mig, hvorledes 
det har indflydelse på årets resultat. Der er ikke tale om store klubrestancer eller lignende, 
men det kan desværre risikere at ødelægge det fine årsresultat for 2008.  

Hvad kan vi se frem til? 
Det er mit store ønske, at vi i de kommende år vil se en større tilslutning til dansk squash. I 
den forløbne sæson har vi desværre set en medlemsnedgang, primært på grund af nedlukning 
af klubber – med Aalborg som den største. Vi vil derfor intensivere arbejdet hos primært 
breddekonsulenten mod etablering af nye klubber, blandt andet i Aalborg området og på 
Vest- og Sydsjælland. Også Århus er nødlidende, så der er nok at tage fat på. 

Ellers bliver årets store sportslige og arrangementsmæssige udfordring unægtelig vort kom-
mende værtskab for VM for herrehold omkring 1. Oktober. Planlægningsarbejdet er natur-
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ligvis i fuld gang, og vi har heldigvis opnået god støtte fra mange sider. Jeg er også glad for 
den tilslutning, der har været med hensyn til at være med i arrangementet som frivillig. Der 
er nok tale om det hidtil største arrangement i dansk squashhistorie med ca. 30 nationers del-
tagelse. Vi vil orientere meget mere i de kommende måneder – dels på hjemmesiden – dels 
på et særligt VM-site, der er under udarbejdelse. 

Forbundets medarbejdere 
På forbundskontoret arbejder Ela og Bonnie fortsat støt og kompetent på hver deres område. 
Ela har i den forløbne periode fået tilført nye opgaver – specielt i forbindelse med danmarks-
turnering og andre turneringer, samtidig med at hun fortsat tager sig af bogholderiet. 

2008 blev året, hvor vi tog afsked med Mads Seiersen, der fik lyst til at prøve nye udfordrin-
ger. Vi var meget glade for indsatsen fra Mads, så det var med nogen spænding, vi gik ind i 
en ansættelsesprocedure for hans efterfølger. Heldigvis viser det sig, at Carsten Lausten fuldt 
og helt fylder pladsen ud efter Mads, og i mange sammenhænge har vi stor glæde af Carstens 
erfaringer fra andre idrætsgrene. 

Endelig har forbundet forlænget aftalen med landstræner Fransesco Busi, som vi synes gør 
en flot indsats og er afholdt af såvel spillere som ledere. 

Vi står – kort sagt – godt rustet på personaleområdet. 

På de kommende sider ses indlæg fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som hver supplere 
med fakta fra deres arbejdsområde. 
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Eliteområdet 

Ellen Hamborg Petersen 
Resultatmæssigt har eliteområdet haft fremgang på både dame og herresiden. 

• Line Hansen er avanceret fra 29 til 24 på verdensranglisten i 2008. 

• Kristian Frost er avanceret fra 210 til 161 på verdensranglisten i 2008.  

Desværre har det fortsat ikke været muligt at få Line Hansen indplaceret til støtte fra Team 
Danmark, men hendes videre udvikling bakkes op af DSqF på bedst mulig vis. 

Kristian Frost har bibeholdt indplaceringen hos Team Danmark indtil minimum 1/1 2010. 
Målet for næste sæson er mellem 75 og 90 på verdensranglisten. 

En ny indplacering hos Team Danmark fik vi i Caspar Grauballe, der blev en del af talentud-
viklingsprojektet. Desværre har Caspar haft problemer med en skade i højre underben, en 
skade som han nu netop er blevet opereret for og vi håber på hurtig tilbagevenden til træning 
og fortsat fremgang. 

Både herrer og Damer deltog i EM i Amsterdam april 2008. Herrerne opnåede her en place-
ring som nr. 11 og Damerne som nr. 6. Placeringer som begge hold håber at kunne avancere 
med et par pladser ved dette års EM i Malmø. 

Dansk Elite squash er midt i en træningsmæssig omstrukturering. Med opbakning fra besty-
relsen er målet at landstræner Francesco Busi skal bruge mere tid på træning af elitespillere i 
Odense, samt koordinering af regionstrænere i de enkelte klubber rundt om i landet. Man hå-
ber herved at træningen af juniorer og elitespillere kan blive mere kontinuerlig og fokuseret, 
samtidig med at vi får uddannet flere lokale trænere.  

Målet er naturligvis en bred elitetrup af både juniorer og seniorer, der i deres lokal miljø, 
hvor det end måtte være, får regelmæssig træning og sparing for at sikre bedst mulig udvik-
ling. En naturlig konsekvens af dette håber vi bliver flere danske Wispa og PSA spillere. 

På trods af den sportslige fremgang hos eliten må vi dog konstatere en mindre positiv udvik-
ling på antallet af tilmeldinger til de danske Grand Prix turneringer. Antallet af tilmeldinger 
svigter, og vi kan ikke komme uden om at en revurdering af turneringsform og længde er 
nødvendig i nærmeste fremtid.      

Vi håber på fortsat fremgang for de individuelle internationale spillere i 2009 samt lidt for-
bedrede EM placeringer for hold for både herrerne og damerne. Træningsmæssigt er målet 
fortsat mere struktureret træning, flere kvalificerede trænere og ønske om at spillerne fortsat 
kan have overskud til uddannelse og daglig livskvalitet. 
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Slutteligt håber vi at 2009 bliver året hvor den nedadgående kurve for tilmeldinger til senior-
turneringer vender og vi igen vil se mange gode ”stærke” GP turneringer med deltagerantal 
på over 100 spillere. 
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Marketingsområdet 

Kristian Gram 
Marketing området er et nyt satsningsområde for Dansk Squash Forbund (DSqF). Området 
er valgt som satsningsområde fordi DSqF finder det nødvendigt at gøre opmærksom på spor-
ten, for at kunne gøre sig i en stigende konkurrence fra andre sportsgrene og ikke-
foreningsbaseret sport, især fitnesskæderne.  

I 2008 har DSqF erhvervet sig et presseværktøj leveret af firmaet Press2go, igennem et DIF 
forhandlet tilbud. Systemet skal sikre at DSqF kan få strømlignet kommunikationen med 
pressen.  

Derudover har DSqF i 2008 lagt en række markedsføringsmæssige tiltag i støbeskeen. Det 
gælder bl.a. en genoplivning af et kommercielt Let-Please – denne gang uden forbundsudgif-
ter. En SMS-tjeneste for at servicere de medlemmer der allerede er aktive, og sikre oplysning 
og tiltrækning af spillere til turneringer. Samt en strømlinet nyhedsbrev der skal tage ud-
gangspunkt i og afsendes fra forbundskontoret.  

I 2009 bliver DSqF’s flagskib VM for hold i Odense. Denne begivenhed skal sikre at dan-
skerne bliver opmærksomme på squashsporten, og være med til at vende en udvikling hvor 
det har været svært at rekruttere spillere i de enkle klubber. VM skal også være et udstil-
lingsvindue for den officielle verden, selvfølgelig for IOC i et år hvor den olympiske komite 
besøger landet, men der er også et mål at Odense skal gøre opmærksom på at Squashsporten 
kan tiltrække store begivenheder og opmærksomhed til Danmark, og fortælle resten af de 
danske kommuner at der er brug for nye faciliteter mange steder i landet.  
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Breddeområdet 

Peter Mindegaard  
Breddearbejdet i DSqF er opbygget ud fra en tankegang om et grundlæggende niveau med 
medlemsplejen som det centrale og uddannelse, udbredelse og udvikling som overordnede 
niveauer. 

Arbejdet er i 2008 gennemført jævnfør den udvidede mål- og handlingsplan der er forhandlet 
mellem DSqF og DIF. Det betyder at der i form af udvikling af squashsporten er gennemført 
syv klubbesøg, givet assistance i forbindelse med etableringen af to nye klubber, gennemført 
syv klubudviklingsforløb, heraf et længere og igangsat et SFO projekt. Af kurser er der gen-
nemført tre trænerkurser kun for kvinder, fire trænerkursus 1, et trænerkursus 2, og afprøvet 
juniortrænerkursus. I forhold til rekruttering og fastholdelse af juniorer er der gennemført 8 
squashskoler med 80 deltagere og en juniorcamp med 30 deltagere. 

Der er endvidere søgt, og givet, tilskud fra DIF til etablering af klubber, ungdomsafdelinger, 
lederworkshop, klubudvikling, squashskole, Bobby Boast Cup, squashtænketank, breddetur-
neringer, trænerteamaften og juniortrænerkursus. 

På medlemssiden viser tallene desværre et mindre fald. Et fald der især hænger sammen med 
de medlemmer der forsvandt ved Ålborgs udmeldelse af forbundet. Ligeledes har Beta 
Squash meldt sig ud af forbundet, samtidig med at Bramming og Åbenrå, der formodes at 
nedlægge klubberne, endnu ikke har indberettet deres medlemstal. De nye klubber der er 
etableret er Lyngby og Dronninglund. 

Derudover er der arbejdet videre med de elementer af det Team Danmark/DIF projekt DSqF 
medvirker i der omhandler breddeidrætten. Breddeaktiviteterne indgår i den forbindelse som 
centrale elementer i projektets to overordnede temaer, både træner- og lederuddannelsen og 
klubudviklingen. 
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Juniorområdet 

Lars Guldbrandt 
Juniorområdet fastholdt i 2008 deltagerantallet til JGP’erne, og der er nu så mange deltagere 
til de enkelte JGP’er, at det nu ikke længere er muligt at afholde et JGP, hvis der ikke er fire 
baner til rådighed til at afholde en JGP-runde. 

Danmarksmesterskaberne for juniorer i januar 2008 blev den ind til nu største turnering no-
gensinde i juniorregi i DSQF. Der var 180 deltagere, og de fik en, trods de mange deltagere, 
rigtig god oplevelse i Sport92, som var vært for JDM. 

I foråret 2008 var der nedsat en projektgruppe, hvis formål var at udarbejde udkast på nye og 
opdaterede JGP-regler, og målet var at disse regler skulle træde i kraft fra sæsonen 
2008/2009. 

Projektgruppens udkast på nye regler for JGP blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen i maj 
2008, således de trådte i kraft fra den nye sæson 2008/2009. Reglerne omfatter hovedover-
skrifterne 

• Turneringsbestemmelser 

• Turneringsadministration 

• Økonomi 

De nye regler har medført at alt med turneringstilmelding og betaling foregår via forbunds-
kontoret, og det er nu så implementeret, at det fungerer som beskrevet i reglerne. Endvidere 
har de nye regler betydet, at der senest to dage inden start på et JGP forelægger et foreløbigt 
turneringsprogram, hvilket deltagerne til JGP’erne har taget rigtig godt imod. 

På juniorområdet blev der også indført PAR-score, og det har ind til nu kun givet ganske få 
negative kommentarer. Spillerne har taget PAR-score til sig, og det har for arrangørerne også 
betydet, at heldigvis endnu ikke har været nødvendigt at lukke for tilmeldinger til et JGP 
pga. af pladsproblemer. 

Sportsligt markerede dansk squash sig også på bedste vis internationalt. For første gang si-
den 1994 deltog vi til VM, som blev afholdt i Schweiz. VM er både VM for hold og VM in-
dividuelt. Holdet blev placeret som nr. 18 ud af 32 nationer, og det er godkendt. Individuelt 
spillede Philip Thran sig blandt de 64 bedste, hvor han blev slået i 1. runde. Casper Graubal-
le, som blev skadet til vm i juli, fik sit internationale gennembrud ved at spille sig til finalen i 
Nordic Junior Open i Malmø i september, hvor han tabte finalen. Det flotte resultat og Cas-
pers fremgang har betydet, at Casper er blevet tildelt støtte af Team Danmark. 

Jeg vil gerne takke alle de juniorledere og spillere, som jeg møder rundt omkring i landet til 
JGP’erne, for alle de gode timer vi har haft sammen i 2008, og jeg håber det fortsætter i 
2009. Det er i hvert fald begyndt godt.   
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Turneringsområdet 

Bo Christiansen 
Den første del af 2008 gik med afslutningen på turneringssæsonen. Her blev der fundet en 
række Danmarksmestre. I holdturneringen blev OSC danske mestre, ved at vinde i finalen 
over sølvvinderne fra Herlev/Hjorten. Det blev til bronze KSK der vandt over Aabyhøj.  

I individuelt DM blev det til sejre for de forsvarende mestre, og Morten W. Sørensen og Line 
U. Hansen kan kalde sig danske mestre 2008. I double blev det til sejre i herrerækken til 
Caspar Grauballe, Herlev/ Hjorten og Kristian Frost, Kolding KFUM, i damerækken til Ma-
rie-Louise Feddern og Ditte Nielsen, Åbyhøj og i mix til Jan Laursen og Ditte Nielsen, Åby-
høj. 

Ved sæson afslutningen var meget af arbejdet for turneringsområdet præget af startvanske-
ligheder, da der var en del opgaver der havde været løst eksternt, der nu blev løst af forbun-
det selv. Dette gjorde desværre også, at Danmarksturneringsprogrammet ikke blev udarbej-
det som det kunne være ønsket. Dette håber vi ikke vil være tilfældet i 2009, da vi gerne 
skulle have et program der kan lægge programmet, lidt mere glat.  

Ved TU-mødet blev der justeret på nogen af reglerne, men den store ændring blev at DSqF 
indførte PAR scoring til 11 i alle rækker. Dette skete bla. på baggrund af at PSA, WISPA, 
ESF og efterfølgende også WSF alle indførte det som officielt scoring system for squash. 
Der var meget blandede holdninger til indførelsen af scoringssystemet. Men bestyrelsen an-
ser det som en vigtig del, at følge de internationale forbunds retningslinier. Der vil blive eva-
lueret på systemet i 2009. 

2008 blev også året hvor Projektgruppen Regeladministration begyndte at komme op at køre. 
Medlemmerne har i løbet af året været Kasper Nielsen, Tom Kjærbye Larsen og Bo C. Chri-
stiansen. Ela fra forbundskontoret er sekretær for Projektgruppen. Arbejdet i gruppen har 
vist, at der er mange regler der kunne ønskes mere klare i deres betydning, ligesom der har 
vist sig tegn på at nogen af de eksisterende regler ikke har været så bekendte i squashkredse. 
Dette kommer specielt til udtryk ved, at 6 sager blev anket til DSqF’s eget appeludvalg. Af 
dem fik Projektgruppen medhold i 3 af sagerne og 3 af dem blev underkendt. Af de 3 der 
blev underkendt, blev 2 af disse appelleret til DIF’s appeludvalg af de involverede parter, pt. 
afventer den endelige afgørelse stadigvæk. 

I september/oktober, startede en projektgruppe under turneringsområdet sit arbejde med at se 
på hvordan forbundets turneringer og ranglister kunne forbedres, således at vi kan mere gang 
i aktiviteten på dette område. De sidste har nemlig desværre vist et faldende aktivitetsniveau 
på mange af områderne. Projektgruppen har udarbejdet en oversigt over problemerne i dansk 
turneringssquash, med idéer til løsning af disse. Baggrundsmaterialet blev bragt rundt i lan-
det ved 5 dialogmøder, hvor alle kunne deltage, og komme med deres syn på sagen. På bag-
grund af mødeindput, arbejder projektgruppen videre i 2009, således at vi forhåbentlig er nå-
et frem til et udkast ved TU-mødet i 2009. Projektgruppen består af Allan B. Christensen 
(Horsens), Kristian Gram (DSqF og Aabyhøj), Kim Frederiksen (OSC), Carsten Lausten 
(DSqF) og Bo C. Christiansen (DSqF og KSK). 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 
28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets 
ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Squash Forbund for 2008 er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år. 

Resultatopgørelse 
Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet 
efter aktiviteter. 

Balancen 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imø-
degåelse af forventet tab. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
Budget

Note 2008 2008 2007

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund 1 1.709.736 1.705.000 1.686.803
Medlemskontingent 346.000 290.000 286.770
Sponsorindtægter 56.227 35.000 40.850
Team Danmark 16 192.000 192.000 96.000
Andre indtægter 2 509.365 291.000 460.661

Indtægter i alt 2.813.328 2.513.000 2.571.084

Omkostninger
Repræsentantskabet 3 9.147 10.000 10.620
Bestyrelsen 4 42.036 39.000 41.836
Aktivitetsudvalget 5 493.581 521.000 471.768
Eliteudvalget 6 890.014 774.600 836.310
PR-udvalg 7 37.465 25.000 255.382
Turneringsudvalg 8 143.363 137.000 153.886
Dommerudvalg 9 9.865 10.000 7.969
Juniorudvalg 10 221.475 99.500 91.915
Fællesomkostninger 11 500.040 499.000 560.678
Team Danmark Projekt, omkostninger 16 342.874 380.000 139.534

Omkostninger i alt 2.689.860 2.495.100 2.569.898

Resultat før afskrivninger 123.468 17.900 1.186

Afskrivninger 0 0 -2.534

Resultat før renter m.m. 123.468 17.900 -1.348

Finansiering
Renteindtægter m.v. 9.236 0 4.165
Aktieudbytte 402 0 20
Renteudgifter m.v. -5.845 0 -86

Finansiering i alt 3.793 0 4.099

Årets resultat 127.261 17.900 2.751

Disponering
Årets resultat 127.261 kr. overføres til egenkapitalen.
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Balance
Note 2008 2007

AKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
Aktier Nordea, anskaffelsessum, 127 stk. 8.431 8.431
Regulering til kursværdi 31. december -3.597 2.247

AKTIVER I ALT 4.834 10.678

Omsætningsaktiver
Beholdninger
Squashbøger og andet salgsmateriale 0 12.329

Beholdninger i alt 0 12.329

Tilgodehavender
Tilgodehavender 60.590 26.458
Forudbetalte feriepenge 15.865 15.865
Andre tilgodehavender 50.006 0

Tilgodehavender i alt 126.461 42.323

Likvide beholdninger
Girobeholdning 4.510 10.854
Bankbeholdninger 639.260 416.485

Likvide beholdninger i alt 643.770 427.339

Omsætningsaktiver i alt 770.231 481.991

AKTIVER I ALT 775.065 492.669

PASSIVER
Egenkapital
Overført resultat tidligere år -121.650 -124.402
Overført af årets resultat 13 127.261 2.751

Egenkapital i alt 5.611 -121.651

Gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger 14 312.281 236.708
Skyldig til DIF 337.379 261.269
Beregnede feriepenge 119.794 116.343

Gældsforpligtelser i alt 769.454 614.320

PASSIVER I ALT 775.065 492.669

KOPI



              ABCD
  

Dansk SquashForbund
Årsrapport 2008

                   09-r001 PEL DDNA 061100 08147.xlsx  17

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2008 2007

1 Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund
Ordinært 1.525.836 1.501.440
Redegørelsetilskud 35.546 0
Breddekonsulent 145.000 117.918
Revision 0 0
Øvrige tilskud 3.354 67.445

1.709.736 1.686.803

2 Andre indtægter
Bøder Danmarksturneringen 20.000 30.500
Gebyrer, Danmarksturneringen 61.500 68.000
Indtægter, Danmarkrangliste 32.875 31.850
Indtægter, kurser 16.450 13.000
Indtægter, Breddeprojekter, (sommerskoler) 54.850 29.298
Turneringsindskud 154.831 107.318
Undervisningsministeriet (§ 45) 7.847 11.214
Annoncer, Let Please 0 1.250
Distributionstilskud, Let Please 0 23.800
Portoindtægt, Let Please 0 88.330
Egenbetaling Talenttræning 19.250 17.200
JGP, deltagergebyr 87.900 0
Andre indtægter 53.862 38.901

509.365 460.661

3 Repræsentantskabet
Møder  9.147 10.620

9.147 10.620

4 Bestyrelsen
Møder 8.426 8.520
Formanden 4.903 4.489
Telefongodtgørelse o.l. 0 0
Transport  26.918 23.692
Repræsentation 1.789 5.135

42.036 41.836
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2008 2007

5 Aktivitetsudvalget
Møder   0 448
Transport og ophold 47.887 20.876
Tidsskrifter, litteratur m.m. 109 203
Klubtilbud 7.595 7.739
Etablering af nye klubber 1.718 3.708
Etablering af ungdomsafdelinger 5.982 0
Rådgivning og udvikling 37.584 12.524
Piger i squash 3.721 4.201
Sommerskoler 0 0
Ricochet 344 3.828
Miniturnering 0 0
Løn og provision, breddekonsulent 317.636 343.223
Telefon og IT 11.306 13.345
Efteruddannelse 13.259 0
Dommerkurser 1.352 0
Trænerkurser 44.488 34.661
Lederkurser 0 941
Kursusmaterialer, inkl. nedskrivning håndbog 0 25.397
Diverse 600 674

493.581 471.768

6 Eliteudvalget
Møder    0 341
Transport 368 2.007
Elitekoordinator 15.180 15.662
Løn, idrætskoordinator 166.317 164.176
Regulering beregnede feriepenge 0 0
Honorar, landstræner 134.124 186.512
ATP 0 0
Andre omkostninger, landstræner 10.881 66
Telefon og IT  9.051 7.110
Rejser 51.563 49.475
Beklædning, landshold 2.215 0
Eliteprojekter:
Træningssamlinger 5.587 11.847
Mesterskaber 187.750 141.375
Andre turneringer 207.964 213.246
Individuel støtte 36.345 15.000
Talentudvikling 62.669 29.493

890.014 836.310
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7 PR-udvalg
Møder og transport 1.012 5.635
Tryksager 1.267 2.097
"Let Please" 19.103 173.945
Årbog 0 0
Hjemmeside 14.063 67.036
Andre udgifter 2.020 6.669

37.465 255.382

2008 2007

8 Turneringsudvalg
Administrationsomkostninger 34.827 30.772
Transport   4.171 8.636
Rejsegodtgørelse, elitedivision 48.000 47.966
Tilskud Challengerturnering 53.365 49.998
Tilskud DM 3.000 11.664
Andre projekter 0 4.850

143.363 153.886

9 Dommerudvalg
Rejseudgifter 0 0
Dommeromkostninger, turneringer 9.753 7.816
Diverse   112 153

9.865 7.969

10 Juniorudvalg
Turneringer 127.932 34.368
Projekter 93.543 57.547

221.475 91.915

11 Fællesomkostninger
Regulering primo -29.721 0
Gager 242.268 248.330
Regulering, beregnede feriepenge 15.076 11.662
ATP og Finansieringsbidrag 3.533 3.572
Husleje 30.625 24.500
Varme 0 1.593
El-forbrug 0 215
Vand 3.019 738
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Kontorhold 31.092 24.409
Forsikringer 57.377 72.193
Telefon og IT-omkostninger 17.347 21.294
EDB omkostninger 9.790 10.352
Småinventar 524 8.992
Leasingafgift, fotokopieringsmaskine 52.552 49.554
Møder 1.973 1.963
Transport 14.847 12.953
Kursregulering værdipapirer 0 0
Reception 0 152
Lagerregulering 13.423 0
Kontingenter 24.369 24.741
Revision  1.982 52.875
AER og AES 9.964 8.890
Tab på debitorer, inkl. tilbageførsel af hensættelse 0 -18.300

500.040 560.678

12 Afskrivninger
Afskrivning, Edb-udstyr 0 2.534

0 2.534

13 Overført resultat
Saldo primo 121.650 -124.402
Overført årets resultat 123.468 2.751

245.118 -121.651

14 Skyldige omkostninger
Porto, Let Please og årbog 0 25.000
Skyldige omkostninger -37.281 28.591
Forudmodtaget tilskud Team Danmark 275.000 183.117

237.719 236.708

15 Eventualforpligtelser
Der er pr. 1 august 2007 indgået leasingkontrakt med De Lage Landen. Aftalen omfatter
fotokopieringsmaskine og løber til 31. juli 2013. Resterende leasingydelser estimeres til
495 tkr. Resterende leasingydelser med Pitney Bowes for frankeringsmaskine udgør 11 tkr.
Kautionsforpligtelse, 68 tkr., overfor DIF vedrørende femårigt lån til Odense Squash club.

16 Team Danmark Projekt
Indtægter
Tilskud Landstræner 58.667 29.333

KOPI



              ABCD
  

Dansk SquashForbund
Årsrapport 2008

                   09-r001 PEL DDNA 061100 08147.xlsx  21

Tilskud spillerstøtte 6.666 3.334
Løntilskud idrætskoordinator 20.000 10.000
Internationale konkurrencer og træningslejre 70.000 35.000
Træningsaktivitet 36.667 18.333

192.000 96.000

Udgifter
Løn Idrætskoordinator -56.839 -25.659
Konkurrencer og træningslejre -84.074 -28.601
Landstrænerløn -146.761 -57.155
Træningsaktivitet  -55.200 -28.119

-342.874 -139.534
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