
NYHEDSBREV FEBRUAR 2020  

KÆRE ALLE MEDLEMMER AF HELSINGØR SQUASH KLUB. 

 

Vi har i bestyrelsen længe haft et ønske om at udsende et nyhedsbrev og velkomstbrev til vores medlemmer, og nu fik 
vi endeligt overskud til at prioritere opgaven. 

Squashklubben har – i de nye faciliteter på Gymnasievej – eksisteret i et års tid, og vi er enormt glade for den store 
tilslutning til klubben. Vi er nu oppe på 109 medlemmer, hvoraf de 30 har klippekort. Det er langt mere, end vi havde 
turdet håbe på. Jubiii! Hvis nogle af jer, der har købt klippekort, ønsker at få fast medlemskab i stedet, kan I sende os 
en mail. Så refunderer vi gerne de resterende klip. 

Vores arbejde i bestyrelsen har det sidste års tid handlet meget om at få styr på bookingsystemer, budgetter, priser og 
aktiviteter for vores medlemmer.  

Vi er så heldige, at Søren Gulmann har påtaget sig tjansen som træner, så spillere på alle niveauer har mulighed for at 
udvikle og finjustere sit spil. Vi har valgt at lave lidt ændringer i træningen, og de nye træningstider vil være gældende 
fra mandag d. 2/3-20. 

Mandag kl. 19-20.30:   Dametræning – alle niveauer 

Mandag kl. 20.30-22:   Herretræning – alle niveauer 

Torsdag kl. 20-22:   Træning for divisionsspillere 

Det betyder samtidig at klubaften udgår for nu – der har været ønske om at få flere aftener til almindelig booking, 
mere tid til dametræningen mandag, samtidig med at tilslutningen til klubaften har været lav. 

NB. Vi vil meget gerne bede jer om at registrere jer på Holdsport, da vi her koordinerer aktiviteter i klubben. Husk at 
tilmelde jer træning på Holdsport, inden I dukker op! Link til registrering findes på hjemmesiden, 
www.helsingorsquash.dk  

Vi har et stort ønske om at få juniortræning på programmet. Hvis der sidder nogle derude, der er interesserede (eller 
har interesserede børn), må I meget gerne henvende jer til bestyrelsen, så vi kan vurdere, om det giver mening at 
søsætte.  

Vi vil i den kommende tid arbejde på at skabe klubånd og fællesskab i klubben. Hvis nogle af jer går med ønske om at 
bidrage på den ene eller anden led, må I meget gerne give jer til kende. Vi kan altid bruge flere kræfter! 

Foråret melder snart sin ankomst, og det betyder, at der skal afholdes klubmesterskab. Sæt allerede kryds i 
kalenderen d. 2/5-20 fra 10-16. Der vil komme mere info på et senere tidspunkt.  

Med ønsket om masser af fantastiske squash-stunder, 

Bestyrelsen i Helsingør Squash Klub 

Ann – Eva – Thomas – Sanne 

www.helsingorsquash.dk      /    facebook.com/helsingoersquash   / email: info@helsingorsquash.dk  



KALENDER FORÅR 2020  

 

Turneringer er en super sjov måde at komme i gang med at spille squashkampe. Helsingør Squash Klub stillede med 5 
deltagere i den nyligt afholdte 1-dags turnering i Farum. 

Turneringer: 

06-03-2020 – 07-03-2020:   Turnering i Helsinge (alle niveauer) 

20-03-2020 – 22-03-2020:  DM i squash i Kolding (alle niveauer) 

16-05-2020 – 17-05-2020:   Veteran DM i Århus (spillere +35 år) 

Invitationer samt tilmelding til ovenstående på https://www.squashportalen.dk/events/view-events.html 

 

Danmarksturneringen (divisionssquash): 

25/2-20:  HERRER - Helsingør imod City Squash Farum 2 (hjemmebane) 

4/3-20:  DAMER - Helsingør imod Herlev Hjorten (hjemmebane) 

7/3-20:  HERRER - Helsingør imod Slagelse 2 (hjemmebane) 

11/3-20:  DAMER – Helsingør imod Birkerød 2 (hjemmebane) 

28/3-20: DAMER – KSK imod Helsingør (Københavns Squash Klub) 

14/3-20:  HERRER – Slagelse 2 imod Helsingør (Slagelse) 

Alle er meget velkomne til at komme og heppe! Der kan forekomme ændringer, men planen kan altid ses på: 

https://www.squashportalen.dk/reports/future-matches 

Helsingør Squash Klub: 

2/5-2020:     Klubmesterskab 


