
Kortfattad Verksamhetsplan för 2020/2021 

Styrelsen arbetar med att ta fram en detaljerad och omfattande verksamhetsplan för verksamheten 

som är synkad med RF/idrottsrörelsens långsiktiga plan och mål till 2025. Här redovisas några av de 

viktigaste punkterna som styrelsen jobbat med i närtid och kommer fokusera på 2020/2021:  

• Covid 19 har präglat vår och sommar och fokus har legat på att få igång förbundets 

verksamheter igen med fokus på tävling, seriespel och junior- och seniorlandslag.  

• Förbundet fick en mindre summa pengar i kompensation för Covid 19 under våren varvid det 

beslöts att låta detta oavkortat gå till bidrag till de klubbar som är först ut med att anordna 

senior och juniortävlingar på nationell basis samt att förbundet i samband med detta slopade 

sanktionsavgifterna. 

• Hittills har det hållits 3st seniortävlingar inkl. SM (Intersquash, SSK och Enskede) och två 

junior GP, varav den första med ny klubb i Täby och denna helg i Linköping. Veteran SM 

kommer hållas i Växjö i november. Tävlingar är igång liksom seriespelet.  

• Elitspelarna kickstartade S4F med 5 dagars läger i juli/aug följt av två läger i sept, varav ett i 

Malmö plus ett läger för U15/17. Siktet inställt på EM under våren 2021. 

• Utveckling av nya hemsidan att ha mer information och bättre funktionalitet. En extern 

webbutvecklare har anlitats. 

• Att förbundet skall bli mer transparenta. Styrelsen har börjat med en öppen Teams 

halvtimme innan styrelsesammanträden för en möjlighet till alla medlemmar att prata med 

styrelsen. 

• Utbildning av coacher - Förbundet har som uttalad långsiktigt mål att utbilda fler certifierade 

coacher för att främja tillväxten av framför allt unga spelare. Förbundet har ekonomiskt 

sponsrat en ESF level 1 utbildning i Malmö i oktober som lockade ett stort antal deltagare 

från 9 klubbar i hela landet. 17st deltog, varav 13 var unga spelare. Kursen leddes av John 

Milton och Malmös David Fear assisterade.  

• Planen är vidare att Förbundet skall skicka Sveriges certifierade level 2 coacher på level 3 

utbildning så att vi framöver kan utbilda egna level 1 coacher. 

• Att främja distriktsförbunden och medlemmarna genom konceptet ’Squash-it-up! 

Tillsammans för en bredare verksamhet!’. Pilotprojekt sjösatt inom ramen för SUK, 

ungdomskommittén, för östsvenska att locka fler unga spelare till hallarna. Baserat på en 

förstudie under sommaren. Fokus är att på distriktsnivå hjälpa klubbarna med nyrekrytering 

av juniorer, tillgång på tränare och hjälp till klubbar att utveckla föreningsverksamheten.  

• Ansökan inlämnad till framtidsfonden att finansiera ett liknande projekt för övriga distrikt i 

Sverige. 

• Övergripande mål 2020/2021 och framöver är: 

o Att antalet godkända föreningar skall bli fler. Detta är avgörande för fortsatt RF stöd. 

o Att växa antalet föreningsmedlemmar 

o Att klubbarna skall anmäla sina aktiviteter och få LOK stöd. Påverkar RF stödet  

o Att antalet tävlande juniorer skall bli fler på distrikts och nationell nivå 

o Att locka fler unga tjejer till squash 

o Att locka fler 65+ att spela squash 

 

 


