
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 
Dato 03-05-10 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG),  

Bonnie C. Barr (BCB), Allan Christensen (AC), Bo 
Christiansen (BC), Karina Christoffersen (KC), Peter 
Mindegaard (PM) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Kristian Frost, Carsten Lausten 
Referent TKL 
Referatudkast godkendes senest:  
Referat udsendes senest: 07-05-10 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Referat repræsentantskabsmødet Referatet sendes til dirigent for endelig 
godkendelse. Herefter på hjemmesiden 

BCB 

2 TU-mødet 
 

BC forventer regelsættet klart i denne 
uge, så det kan udsendes i tide. I 
udsendelsen til klubberne opfordres til, 
at evt. ændringsforslag, som man agter 
behandlet på TU-mødet, fremsendes til 
kontoret i forvejen. 
 
Forslag fra Peter Gyde (14.04.10) om 
formulering omkring lægeerklæring 
samt fra Helsingør om 
danmarksturneringen betragtes som 
indkomne forslag, der skal behandles på 
TU-mødet (skal også fremgå af 
indkaldelsen). 
 
AC’s forslag vedr. rangliste kan evt. 
behandles pr. mail i ugens løb inden 
udsendelse. 

Alle/Ela 

3 Fysisk bestyrelsesmøde 
 
 

Det tyder på, at 5. juni er bedste bud på 
bestyrelsesmøde. Kontoret arbejder 
videre med det 

Kontoret 
 

4 Skype Alle har tilsyneladende installeret 
Skype. AC anbefaler anskaffelse af 

Alle 
 



headset af hensyn til ordentlig 
lydkvalitet. Systemet testes mandag 10. 
maj kl. 20.50 
 
Alle bedes rundsende personlig ID til 
Skype. 

5 EM i Frankrig TKL refererede fra EM. På det 
sportslige plan opnåedes de dårligste 
danske placeringer i en årrække (Herrer 
nr. 14, Damer nr. 10 – hvilket betyder at 
damerne er røget ud af top 8 efter 
mange års gode placeringer). 
 
På årsmødet i ESF blev vedtaget: 

• EM opdeles fremover i 3 
divisioner. 1. division nr. 1-8, 2. 
division nr. 9-20 og 3. division 
nr. 21- (hos damerne er 2. 
division dog nr. 9-16). To 
nederste hold i en række 
ombyttes med 2 bedst placerede 
i næste række. Baggrunden er, at 
antallet af medlemsnationer 
efterhånden er så stort, at det er 
umuligt at afvikle et EM med 
alle hold samtidigt (i Frankrig 
deltog 27 nationer). Det blev 
vedtaget, at 1. og 2. division 
skal afvikles samtidigt og på 
samme sted, så den reelle 
ændring bliver ikke så stor. 3. 
division kan afvikles på andet 
tidspunkt og andetsteds. EM 
burde fremover kunne afvikles 
på 7 baner over 4 dage. 

• Et forslag om at reducere 
antallet af herrespillere fra 4 til 3 
blev nedstemt 

• Der er ikke fundet noget 
værtsland for Hold EM 2011 
(Herlev havde jo oprindeligt 
budt ind, men forskydning i 
byggeriets tidsplan bevirker, at 
det ikke kan lade sig gøre) 

• På Herlevs vegne blev lagt billet 
på European Club 
Championship 2012 

 

 



  

6 IT Omkring turnerings- og 
ranglistesoftware afventes invitation på 
hjemmesiden til ”nørder” om at gå ind i 
arbejdet med opbygning af eget system. 
 
Det er lykkedes for TKL at installere 
det af AC udpegede League-
planeringssoftware. Umiddelbart ser det 
brugbart ud (i testversion med kun 4 
hold). Der arbejdes videre med 
afprøvning af det fulde system  

AC 
 
 
 
 
TKL 

7 Eventuelt Landsholdstøj: 
 
Dunlop (LS-Sport) brillerede ved endnu 
en gang ikke at levere så betids, at 
landsholdene kunne iklædes til EM – så 
landstræneren måtte købe tøj for ca. 
22.000 kr. i sidste øjeblik. Det er 
naturligvis fuldstændigt uacceptabelt og 
ved udløbet af den nuværende kontrakt 
med LS-Sport i december bør vi 
indhente sponsortilbud fra flere 
leverandører og få udformet en 
sponsorkontrakt, der er gennemset af 
DIF’s jurister (evt. bruge en 
standardformular fra DIF). 
TKL havde i Frankrig spurgt på 
repræsentantskabsmødet om andre 
lande havde oplevet samme problemer 
med Dunlop. Det syntes ikke at være 
tilfældet. 
 
PS. Der bør være en kvitteringsformular 
som underskrives af spillerne når de får 
udleveret tøj. Det virker absurd, at alt 
tøj fra sidste år tilsyneladende er 
forsvundet(da købte vi også selv tøj for 
et stort beløb). Tøjet skal leveres tilbage 
til forbundet efter et arrangement. 

CL/ 
Landstræner 

 


