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SÆSONSTART
Velkommen - Corona og Squash - Træning og Hold - Generalforsamling

Corona og Squash
Bedst som vi havde fået godt gang
i træning og aktivitet på banerne
måtte vi - som resten af Danmark lukke ned i perioden 11. marts - 8.
juni. Det blev besluttet på
generalforsamlingen 20/8 at
lukkeperioden bliver
kompenseret når man fornyer sit
medlemskab for perioden
2020/2021.

Træning og hold
Vi glæder os til igen at tilbyde
t ræ n i n g f o r s p i l l e re p å a l l e
niveauer. Der er træning alle
mandage for damer: 19:00 - 20:30,
og for herrer: 20:30 - 22:00.
Første gang er mandag d.31/8
Holdspillere (damer og herrer) kan
træne på torsdage 20:00 - 22:00.
Første gang er torsdag d.27/8.
Tilmelding til træning foregår nu
i bookingsystemet.
Det er nu muligt for spillere med
klippekort at deltage i træning —
det koster et klip per gang.
Vi arbejder på at etablere et
træningstilbud henvendt mod
juniorer — så snart vi er klar følger
vi op med mere information!

Generalforsamling
Referat af generalforsamling
d.20/8 kan læses her. Vi kunne
info@helsingorsquash.dk

Velkommen til en ny sæson
i Squashklubben!
Vi glæder os over at se at squashen er kommet igang igen.
COVID-19 ramte squash ligesom resten af Danmark. Vi
mener, at det er forsvarligt at genoptage klubbens aktiviteter,
men tilpasser os løbende myndighedernes udmeldinger. Vores
COVID-19 retningslinjer kan ses her.

Priser for sæsonen 2020/2021
Medlemskab
A (Senior)
U (Junior)
Familie
Studiemedlem
Klippekort

Alder
25 - 99+
8 - 17
Alle
18 - 25
Alle

Betaling
1/9
1/9
1/9
1/9
-

Periode
12 måneder
12 måneder
12 måneder
12 måneder
10 klip

Pris (kr)
1.500
250
2.000
750
450

Der opnås 3 måneders rabat ved fornyelse af medlemskab
i september, hvis man var medlem under nedlukningen!
Vent med at forny medlemskab til efter 31/8/2020!
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godt bruge et eller to nye bestyrelsesmedlemmer - skriv til os hvis du
har mod på at give en hånd eller vil
høre mere.
Klubben er hvad vi sammen gør den
til :-)

Kan jeg spille kampe?
Alle der har lyst kan spille holdkampe
og deltage i turneringer. Det er alle
tiders måde at udvikle sit spil, og at få
prøvet de ting af man går og træner.
Det kræver en spillerlicens at spille
kampe og stille op. Den får du ved at
skrive til os på:
info@helsingorsquash.dk
- så sørger vi for det praktiske.
Klubben betaler omkostningerne til
forbundet, hvis du er medlem.
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Turneringssquash
Danmarksturneringen
Vi har igen i år to hold i danmarksturneringen. Damernes hold
spiller i 1. division øst, og har udsigt til mange spændende
kampe mod gode spillere. Herrenes hold ligger i 6. division
øst, på vej op gennem rækkerne. Vi satser på at rykke op igen
denne sæson.
Første kamp for herrerne er på hjemmebane, Tirsdag d.1/9 kl.
18:30. Damernes første kamp ligger ligeledes hjemme, lørdag
d.5/9 kl. 11:00. Kampprogrammet for hele sæsonen kan findes
på squashportalen.
Især på damesiden ville det være fedt med flere spillere til at
spille holdkampe. Kig ned til holdtræning torsdag og hør mere
om hvad det vil sige.

Individuelle turneringer
Der afholdes en række individuelle turneringer. Man tilmelder
sig turneringerne på squashportalen. De første turneringer
fremgår herunder:
• KSK Senior Grand Prix, København 11/9 - 12/9
• Junior Grand Prix #1, Odense, 18/9-20/9
• Farum Senior Cup, Farum, 31/10

Ris, ros, eller spørgsmål
Vi hører meget gerne fra dig hvis du har ris, ros, eller
spørgsmål til os.
Skriv til os på info@helsingorsquash.dk
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