SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN
1 JULI 2001 - 30 JUNI 2002

Verksamheten 1 juli 2001 – 30 juni 2003
Som nämnt i verksamhetsberättelsen för år 2000-2001 så har förbundet haft bekymmer med
att slutföra den ekonomiska redovisningen för 2000-2003 huvudsakligen beroende på att
Generalsekreteraren (GS) drabbats av sjukdom. Detta var inte uppenbart förrän i slutet av
verksamhetsåret då han blev tvingad att sjukskriva sig. GS sjukskrivning och ohälsa har gjort
det svårt för styrelsen att få färdigt årsredovisningen i tid.
På grund av en mängd omständigheter blev det konstaterat att den formella revisionen för
verksamhetsåret 2000-2001 samt 2001-2002 inte blivit färdigställd. Årsmötena har godkänt
årsredovisningarna – men revisionen har inte blivit gjord. Även detta beror på GS
arbetsbelastning och sjukdom. Styrelsen har inte varit uppmärksammad på detta. GS har i
mer än tio år skött sitt uppdrag och presenterat material klanderfritt och därmed har inte
styrelsen uppmärksammat problemet.
Styrelsen inser det allvarliga i detta och har gjort åtgärder för att färdigställa revisionerna.
Återigen har GS sjukskrivning och ohälsa gjort det svårt att sammanställa allt material för
revision, men efter hårt arbete är allt material tillställt revisorerna och tillsammans med dessa
har förbundet granskat och analyserat materialet. Styrelsen har beslutat att belasta årets
resultat med engångskostnader för nedskrivning av kund- och övriga fordringar på -73 tusen
kronor.
Styrelsen för Svenska Squashförbundet av ger härmed följande berättelse för
verksamhetsåret 2001/2002.
ORGANISATION
Förbundsstyrelsen
Ordförande

Joakim Ollén

Ledamöter

Björn Strandberg, Lena Fridén, Ewa Spencer
Ulf Karlsson, Elisabeth Andreasson, Max Ohlsson

Suppleanter

Johan Myhrberg, Olle Wikström

Adj. sekr./kassör

Thomas Troedsson

Kommittéer
VU

Joakim Ollén, Thomas Troedsson

Tävling

Elisabeth Andreasson, Anders Norman, Thomas Troedsson, Mathias
Kallio

Ungdom

Jan Sjöberg, Roger Blomquist

Landslag

John Milton, Thomas Troedsson

Utbildning

Max Ohlsson

Information

Björn Strandberg, Ewa Spencer, Thomas Troedsson

Jämställdhet

Lena Fridén, Tina Dahl, Susanne Nyberg, Catharina Holmlund,
Caisa Marie Gulin, Elisabeth Andreasson,

Veteraner

Dieter Schröder, Ronald Jonason, Anders Norman

Landslagsledare

John Milton, Landslagstränare för alla landslag

Valberedning

Jan Sjöberg, sammankallande, Tinna Backlund och Christian
Drakenberg

Revisorer

Förbundsrevisor
Suppleant

Elna Lembrér-Åström
Deloitte & Touche AB

Av RF utsedd revisor Björn Fernström
Personal

General Sekreterare Thomas Troedsson

Kanslilokaler

Bellevuestadion, Hyllievångsvägen, Malmö

Medlemskap och intresseskap
Svenska Squashförbundet har under året varit anslutna till World Squash Federation (WSF)
och European Squash Federation (ESF).
Förbundet har en andel i Pool 2000 ekonomisk förening, som skall försöka hjälpa de mindre
förbunden i sponsorsärenden och dra in pengar till deras verksamhet.
Representation Internationellt
Thomas Troedsson är ledamot av ESF:s ungdomskommitté.
Mathias Kallio är Internationell domare, utsedd av WSF. Clas Eriksson är ESF Regional
domare.
Förbundets ekonomi
Förbundets ekonomiska ställning för det gångna året innebar en vinst på +95 tusen kronor
efter engångskostnader på -73 tusen kronor. Det egna kapitalet är -79 tusen kronor och
förväntas återgå till positiva siffror per 2003-06-30.
Förbundets ekonomiska status redovisas i den upprättade balans och resultaträkningen.
Styrelsen
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden.
VU/Förvaltning
VU, som bestått, av Joakim Ollén och Thomas Troedsson har haft telefon- och arbetsmöten
under säsongen. VU har skött den löpande verksamheten och förberett styrelsemötena.

Personal
Den gångna säsongen har fortsatt varit ansträngd på personalsidan. Ingångsättande av
Squashgymnasiet har tagit en stor del av resurserna, liksom satsningarna på ungdomssidan
totalt. Tävlingskommittén kommer att förstärkas från september 2002 med tillsättandet av
den vakanta tävlingssekreterareposten. Kansliet har även haft Anne-Marie Hane-Weijman
anställd på timbasis. Hon har främst varit behjälplig som resurs i Svenska Squashförbundets
Service AB. Kostnaden för detta har fakturerats bolaget.
Kansli
Förbundets kansli är placerat på Bellevuestadion i Malmö.
Generalsekreteraren har haft ansvaret för den löpande verksamheten. Han har även
representerat Sverige vid ESF:s årsmöte och konferens.
Glasbanan
Insamling till glasbanan har fortsatt under säsongen. Pengarna, som är placerade i
CATELLA REAVINSTFOND, har per den 30 juni 2002 ett värde av 65 421:-.
Arbetet med att få en glasbana till Sverige har uppdragits åt Svenska Squashförbundets
Service AB där Ulf Karlsson är projektansvarig.
RUSKPROJEKTET 2001 - 2002 (Rekrytering Utbildning Squash Kvinnor)
Gruppen har varit vilande under säsongen.
Utbildning
Utbildningsverksamheten har varit koncentrerad till domar och regel utbildningar i Mathias
Kallios regi. Anders Norman och Clas Eriksson representerade Sverige vid Europa
Mästerskapen i Stuttgart, Tyskland. Mathias Kallio är utsedd till WSF Refree och Clas
Ericsson har statusen av Europa domare.
Max Ohlsson har varit ansvarig för att tillsammans med John Milton sätta igång en
elittränareutbildning. Syftet är att rekrytera tränare som kan fungera som regionansvariga för
ungdomselitträningen. Detta är ett led i den övergripande planen att bredda spelarbasen.
Framöver planeras ingångsättning av regional tränar och ledarkurser – specifikt för squash.
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har bestått av ordförande Elisabeth Andreasson, Anders Norman, Johan
Myhrberg och Mathias Kallio.
Den stora satsningen under säsongen var genomförande av CATELLA SWEDISH SQUASH
OPEN i Linköping – ett samarbete mellan Fredrik Johnson (Acti Pro AB), Linköpings
Squashklubb och Svenska Squashförbundet. Tävlingen ingick i den professionella
herrtouren. Samtidigt arrangerades en ”bredd” tävling som attraherade drygt 200 deltagare.
Det blev en stor succé och fick positivt gensvar nationellt och internationellt. Arrangemanget
kommer att genomföras igen i februari 2003.
SM genomfördes i Stockholm med Roslagens SRC & Tävlingskommittén som arrangör.
Arrangemanget blev en framgång sportsligt, men kom lite i skuggan av Swedish Open. TK
har därför tagit beslutet att flytta SM tillbaka till det ursprungliga datumet i november december. SM 2002-2003 kommer att arrangeras av Roslagens SRC.

Junior SM arrangerades av ISK Triangeln på Triangeln Squash i Malmö och samlade 120
startande. Veteran SM arrangerades av The Squash Club och spelades på Squashhallen i
Sundsvall. Tävlingskommittén hade aktiva funktioner i samband med alla SMarrangemangen.
Veteranutskottet har utgjorts av Ronald Jonasson och Dieter Schröder.
Rankingsystemet har börjat fungera ordentligt med start i september 2002. En ny rankinglista
presenteras varje månad via förbundets hemsida. Systemet utvärderas ständigt och nya
funktioner och förbättringar tillförs regelbundet.
Under säsongen planers även det inköpta tävlingssystemet att användas i större omfattning.

Svenska Mästare 2001/2002
Svensk Mästarinna

Jenny Åkervall, Roslagen SRC

Svensk Mästare

Daniel Forslund, Linköping SK

Svensk juniormästarinna u 19

Anna-Carin Forstadius, Intersquash Club

Svensk juniormästare u 19

Rasmus Hult, Roslagen SRC

Svensk juniormästarinna u 17

Anna Detter, Malmö SRC

Svensk juniormästare u 17

Sebastian Victor, Malmö SRC

Svensk juniormästarinna u 15

Lovisa Forstadius, Intersquash Club

Svensk juniormästare u 15

Jacob Mattsson, Malmö SRC

Svensk juniormästarinna u 13

Emily Åkerblom, SC Kristianstad

Svensk juniormästare u 13

Daniel Jennevret, Sandvikens SK

Svensk Veteranmästarinna ö 35

ingen tävling

Svensk Veteranmästare ö 35
Svensk Veteranmästarinna ö 40

Fredrik Johnson, Linköping SK
ingen tävling

Svensk Veteranmästare ö 40
Svensk Veteranmästarinna ö 45

Martin Johansson, Sundsvalls SC
ingen tävling

Svensk Veteranmästare ö 45

Bjarne Ahlstrand, Sundsvalls SC

Svensk Veteranmästare ö 50

Jan Stålberg, Intersquash Club

Svensk Veteranmästare ö 55

Ulf Karlsson, Team Göteborg SK

Svensk Veteranmästare ö 60

Björn Borgvall, Bredden TC

Landslag/Elitverksamhet
Förbundet har gjort en stor satsning på landslagen genom engagerandet av John Milton som
landslagstränare. John bor i London och kommer till de olika samlingarna i Sverige. Även de
svenska spelarna har möjlighet att komma till hans bas i London.
Johns andra år har varit huvudsakligen varit koncentrerad på program för juniorlandslagen –
men stor kraft har lags ned på herrlandslaget och deltagandet vid VM 2001 i Melbourne där
Sverige blev 9:a. Vid Europa Mästerskapen i Stuttgart blev herrarna 10:a och damerna 13:e.
Sverige deltog vid Junior EM u19 i Frankrike. Laget hamnade på 12:e plats och bestod av
Anna-Carin Forstadius, Anna Detter, Rasmus Hult, Gustav Detter och Sebastian Victor.
Junior EM för mixade lag under 17 och u15 spelades i Stuttgart. Det svenska u15 laget blev
9:a och bestod av Lovisa Forstadius, Joakim Larsson, Ahmed Abdel Aziz och Jens Carlgren.
U17 laget blev 12:a och bestod av Anna Detter, Sebastian Victor, Gustav Detter och Jacob
Mattsson.
Under säsongen har ett stort arbete lags ned för att ansöka om ett Riksidrotts Gymnasie
(RIG) för Squash. Ett avtal har upprättats mellan RF, Malmö Kommun och Squashförbundet
och verksamheten börjar hösten 2002 i Malmö.
Ungdom
Ungdomskommittén har bestått av Jan Sjöberg och Roger Blomquist. Arbetet har främst
inriktat sig på att genomföra Riks Junior Mästerskapen.
RIKS JUNIOR MÄSTERSKAP projektet genomförde sin tredje säsong. Sverige har indelats i
våra naturliga regioner; Götaland, Svealand och Norrland. Jan Sjöberg och Roger Blomquist
koordinerar projektet, med hjälp av de utsedda kontaktpersonerna. Resultat börjar märkas då
fler ledare börjar engagera sig, vilket innebär att ungdomsrekryteringen ökar kraftigt på vissa
platser i landet. Riks Junior Mästerskapets finaler spelades på Squashcenter i Norrköping.
Varje region genomförde träningsläger som förberedelse.
Information/Marknadsföring
Björn Strandberg som ansvarig för informationskommittén har lagt ned ett stort arbete på
utgivningen av Svensk Squash, som utkommit med tre nummer. Flera skribenter har bidragit
med artiklar. Tidningen har distribuerats till samtliga medlemmar i förbundet där fullständig
adress varit känd.
Redaktionen har arbetat hårt för att få intressanta reportage och artiklar - men huvudsakligen
har det varit rapporter från olika tävlingsarrangemang. Tidningen är under ständig utveckling
och målinriktningen är att få tidningen inriktad till en bredare publik. Förbundet har lagt upp
en hemsida på Internet. Sidan är under ständig utveckling och bl a finns det möjlighet att ta
del av aktuell ranking, resultat och nyheter.
Hallkommittén
Frågor om byggnation och renoveringar av squashbanor har ökat under säsongen. Dessa
frågor har lags över i det av Squashförbundet helägda aktiebolaget svenska
Squashförbundets Service AB.

