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Kære medlem i Helsingør Squash Klub 

Nu hvor sommeren har meldt sin ankomst, vil vi gerne kigge lidt tilbage på sæsonen, der 
er gået, og frem mod næste sæson. 

God læselyst!  

Corona - hvad med Squash? 

Vi er mega ærgerlige over, at sæsonen blev afbrudt før tid af Corona. Øv! Nu var vi lige 
så godt i gang. Men vi valgte tidligt at lukke ned for træning og andre aktiviteter, da det 
hele ramlede sammen kort inde i marts, og det var uklart, hvad det egentlig var vi havde 
med at gøre. 

Nu er vi på vej ud igen og afventer endelig besked om, hvorvidt squash er blandt de 
aktiviteter, der får lov til at starte op igen her i juni. Det afhænger dels af 
sundhedsmyndighedernes udmelding og dels af Helsingørs Kommunes beslutninger 
hvad angår adgang til idrætsbyen. Endelig vil Dansk Squash Forbund melde nogle 
retningslinjer ud omkring, hvordan vi kan dyrke vores sport på bedst mulig vis. Alt dette 
vil vi fortælle mere om snart. 

Flere har spurgt om, hvorvidt vi vil kompensere vores medlemmer for den tid, de ikke har 
kunnet benytte deres medlemskab. Vi synes i bestyrelsen, at det vil være rimeligt at de, 
der var medlem på tidspunktet for nedlukning, bliver helt eller delvis kompenseret. Vi vil 
stille et forslag til generalforsamlingen, der afholdes i august. 

Sæsonen 2019/2020 

Vi har haft en rigtig god sæson i 2019/2020, selvfølgelig afbrudt før tid af Corona. Men vi 
fik godt gang i banerne, velbesøgt træning og budt dejligt mange nye medlemmer 
indenfor i klubben. 

Vores herrehold lå øverst i rækken inden Corona, og da forbundet valgte at "fryse" 
stillingen betyder det, at vi i næste sæson spiller i 6. division.  

Vores damehold havde en svær sæson og lå sidst i 1. Division, da stillingen blev gjort op. 
Det er uklart i hvilken række, dameholdet spiller i næste sæson, da andre klubbers til- og 
frameldinger kan rykke vores hold op eller ned. 
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Sæsonen 2020/2021 

Vi forventer opstart af træning omkring 1/9 med forbehold for, at der stadig kan være 
begrænsninger i deltagerantal pga. Corona. Endvidere vil vi arbejde på at få et 
træningstilbud etableret for nye og nuværende medlemmer i aldersgruppen 12-18 år. 

På damesiden vil der være fin mulighed for nye spillere til at prøve at spille holdkampe. 
På herresiden har vi talt om at starte et hold mere, men vi er ikke sikre på om vi er nok 
spillere til det. Vores erfaring siger at vi har brug for mindst 6 spillere per hold så vi er 
robuste overfor skader og afmeldinger. 

Der bliver god mulighed for at prøve kræfter med squash på turneringsniveau. Vi har et 
klubmesterskab til gode, og vi har aftalt med Birkerød Squash Klub at vi kan hjælpe dem 
med at afvikle deres traditionsrige nytårsturnering på vores baner, så vi på den måde kan 
tilbyde nye turneringsspillere lidt hjemmebanefordel.  

Sæsonen er i øvrigt vendt lidt på hovedet fra starten af, hvilket betyder, at der blandt 
andet afholdes DM 2 gange, første gang allerede i efteråret. Det finder sted i Kolding, og 
strækker sig over 3 dage. I kan se detaljer samt flere turneringer på 
www.squashportalen.dk. 

Generalforsamling 2020 

Vi afholder vores ordinære generalforsamling torsdag d.20. august kl. 19:00 i Espergærde 
Idrætsby. Officiel indkaldelse og dagsorden følger senere, men vi kan allerede nu røbe, 
at vi får brug for 2 nye bestyrelsesmedlemmer, da Eva og Sanne desværre må sige tak 
for denne gang. Herfra skal allerede nu lyde en stor tak til dem begge for at hjælpe 
klubben godt i gang! 

Hvis du har lyst til at give en hånd med arbejdet i klubben, hører vi meget gerne fra dig. 
Vi håber, at der er nogen, der har lyst til at lave nogle hyggelige aktiviteter for vores yngste 
medlemmer og nogen, der vil hjælpe med at gøre reklame, så endnu flere får glæde af 
squashbanerne. Er det noget for dig, har du spørgsmål, eller helt andre gode ideer, så 
skriv eller ring til Thomas Allin på 28935847 eller thomas@allin.dk. 

God sommer! 

Tilbage er der kun at ønske alle en rigtig dejlig sommer. Vi glæder os til at starte op igen 
efter sommerferien. Hvis du har ris, ros, spørgsmål eller kommentarer, hører vi gerne fra 
dig på info@helsingorsquash.dk 

 


