
 

 

Svenska Squashförbundet 

Org. nr 802005-0772 

Verksamhetsberättelse 

2019-07-01 – 2020-06-30 



Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Svenska Squashförbundet (”förbundet”) lämnar härmed följande berättelse för 
verksamhetsåret 2019/2020 (2019-07-01 – 2020-06-30). 
 
Organisation 

Förtroendeuppdraget som ledamot, suppleant i förbundsstyrelsen eller valberedningen är ett ideellt 
engagemang utan arvode. Även engagemang i förbundets kommittéer är på ideell basis och sker 
utan arvode. 
 

Förbundsstyrelsen 

Roll Namn Period 

Ordförande Ville Munne, Team Göteborg Vald 2018-04-17 
Vice Ordförande Simon Vikström, Interoc Uppsala Vald 2018-10-14 
Ledamot, sekreterare Ida Åkerbrand, Sundsvall SC Vald 2018-10-14 
Ledamot, kassör Michael Errington, Intersquash Vald 2019-10-26 
Ledamot  Per Grunewald, Roslagen SRC Vald 2020-01-26 
Suppleant Fabian Jacobsson, Team Göteborg Vald 2020-01-26 

 
Valberedning 

Roll Namn Period 

Ordförande Panagiotis Vasiliou, Roslagen SRC Vald 2019-10-26 
Ledamot Helen Borg, Västerås SC Vald 2019-10-26 
Ledamot Björn Angtoft, Malmö SC Vald 2019-10-26 

 
Revisor 

Magnus Wennlöf, Förbundsrevisor Revisonsbyrån Fyrtonet AB 
Patrik Zettergren, revisorssuppleant Revisonsbyrån Fyrtonet AB 
 
Generalsekreterare (GS)  

Thomas Troedsson, heltid till och med 2019-10-31. Sedan januari 2020 har Elisabeth Andreasson som 
deltidsanställd konsult hanterat förbundets drift och administration samt kontakter med RF.  
 
Landslagsledare 

Landslagsledarna är av förbundet arvoderade idrottsledare. 
 
Senior 

Herr Ahmed Abdel Aziz 
Dam Elisabeth Andreasson 
 
Junior 

U19 Ahmed Abdel Aziz 
U17 Ola Jangbecker (avgick augusti 2020 och ersätts interim av Joel Viksten med Björn 

Angtoft & Fritjof Jacobsson som hjälptränare) 
U15 Joel Viksten 
 
Kanslilokaler 

Under året har Förbundet flyttat kansliets lokaler från Malmö till RFs lokaler på Skanstull Stockholm.  
Svensk squash har en permanent plats tillsammans med ett flertal av de övriga specialförbunden. RF 
har även tagit över bokföring och ekonomisk administration.  
 

  

https://www.facebook.com/pannavasiliou


Kommittéer 

Tävling 

Tävlingskommittén har till uppdrag att se till att seniortävlingar på nationell nivå sanktionerade av 
förbundet planeras och genomförs med hög kvalité och bra deltagande. Centralt är det nationella 
seriespelet, SM, Open-tävlingar samt PSA-tävlingar. I detta ingår bland annat att utveckla och 
operativt hantera ranking, klassindelning samt tävlingsupplägg. Följande personer har varit 
involverade i arbetet under verksamhetsåret: 
Christian Drakenberg, Stockholm SK 
Helen Borg, Västerås SC 
Hans Tjernström, Intersquash 
 

Ungdomskommittén 

Ungdomskommitténs främsta uppgift är att se till att de tävlingar som sker på nationell nivå som är 
sanktionerade av förbundet, det vill säga junior grand prix (Junior GP, JGP) och junior SM, planeras 
och genomförs med hög kvalité och bra deltagande. I detta ingår bland annat att utveckla och 
operativt hantera ranking, klassindelning samt tävlingsupplägg. Ungdomskommittén kommer 
framöver arbeta aktivt för att organisera och rekrytera fler ungdomar till squashen samt aktivt. 
Ungdomskommittén har dessutom haft ansvaret att tillse att erbjuda och planera för att relevanta 
utbildningar, framför allt coachingkurser, erbjuds förbundets medlemmar. Följande personer har 
varit aktiva i Ungdomskommittén under året: 
Per Grunewald, Roslagen SRC 
Fabian Jacobsson, Team Göteborg 
Daniel Kullgard, Linköping SK 
Alexander Lundqvist, Malmö SC 
 
Elit & Landslag 

Elitkommittén driver både operativa och strategiska frågor kopplade till junior och 
seniorlandslagsverksamheten samt utvecklings- och elisatsningen Squash4Future (S4F).  
Verksamma i Elitkommittén under året har varit: 
Ahmed Abdel Aziz, Intersquash 
Elisabeth Andreasson, SSK 
Michael Errington, Intersquash 
Fredrik Johnsson, Linköping SK 
 
Medlemskap och intresseskap 

För att bevaka intressen, driva squash- och idrottsfrågor samt få tillgång till både finansiellt som 
annat stöd har Svenska Squashförbundet under året varit anslutna till nedan redovisade 
organisationer.  
 

Organisation Nivå Status Form Medlem start år 
Riksidrottsförbundet (RF) Nationell Full medlem Ideell 1969 
Svenska Olympiska kommitén Nationell Recognized Ideell 1980 
European Squash Federation (ESF) Europa Full medlem Ideell 1973 
World Squash Federation Internationell Full medlem Ideell 1970 
Städa Sverige Nationell Full medlem Ek. för 1995 
Idrottsalliansen Nationell Full medlem Ideell 2011 
Sportalliansen Nationell Full medlem Ideell 2016 
Arbetsgivaralliansen Nationell Full medlem Ideell 1990 

 
 
Förbundet har en andel i Städa Sverige ekonomisk förening, vars syfte är att hjälpa de mindre 
förbunden i sponsoraktiviteter och för att dra in pengar till deras verksamhet. Verksamheten har 



varit mer aktiv än föregående år, vilket medfört att förbundets andel av föreningens kapital har ökat. 
Värdet var under året 147 000,00 (144 000,00) SEK. 
 
Förbundets Ekonomi 

Förbundet har under ett antal år haft en ansträngd ekonomisk situation som resulterat i ett 
negativt eget kapital. Under året har det negativa egna kapitalet om -182 tkr vänts till ett positivtom 
292 tkr. Detta har åstadkommits genom en lägre kostnadsbas för förbundet då förbundets 
administration har flyttats från Malmö till Stockholm och ekonomiadministrationen under åretlagts 
över på RF samt att personalomkostnaderna nu är lägre då en förut heltidsanställd GS ersätts med en 
deltidsanställd konsulttjänst. En annan signifikant faktor som positivt påverkat ekonomin detta år är 
att Covid-19 resulterat i att alla europeiska mästerskap under våren blivit inställda och de 
kostnaderna förbundet normalt skulle haft för att skicka junior och seniorlandslag detta år uteblivit. 
Årets resultat blev positivt med 474 tkr och bedömningen är att den lägre kostnadsbasen sätter 
förbundet i en god position att framöver leverera resultat i balans. Förbundets likviditet är förbättrad 
och tillfredställande. Förbundet har en kredit hos RF som kan utnyttjas till och med Maj 2021. Vid 
förra bokslutet utnyttjade Förbundet den med -451 tkr och vid detta boksluts upprättande har 
Förbundet istället 321 tkr i kassa. 
 
Negativt är att Förbundet är återbetalningsskyldig för en del av idrottslyftet för 2019 om 159 tkr då 
en del av de planerade barn och ungdomsaktiviteterna inte blev genomförda Förbundet har också 
under våren gått igenom alla äldre utestående fordringar och rett ut status för dessa och i vissa fall 
skrivit av dessa. Under året har fokus legat även på att skapa nya rutiner för hanterande och 
uppföljning av fakturering och betalningsrutiner tillsammans med ekonomiavdelningen på RF. 
 

Statliga bidrag 

Då förbundet är medlem i RF är man kvalificerad till statligt stöd, så kallat SF Organisationsstöd, 
enligt en matematisk modell. Vidare har Förbundet sökt samt erhållit SF Verksamhet för Barn och 
Ungdomsidrott, Vuxenidrott samt 64+ stöd. 
 
Idrottslyftet 

Genom Idrottslyftet (IL) har förbundet haft möjlighet att finansiellt ge stöd till medlemsföreningar i 
deras arbete med barn- och ungdomsverksamhet (åldern 7-25 år). Idrottslyftets syfte är att utveckla 
verksamheten så att barn och ungdomar väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt 
idrottande i föreningsidrotten. För 2019 tilldelades förbundet 207 tkr att fördela till 
medlemsföreningarna. 5 föreningar har sökt och fått utbetalningar godkänt för 166 tkr.  
 
För 2020 och 2021 har förbundet tilldelats 150 tkr för respektive år att fördela ut till 
medlemsföreningar. Hittills har 7 stycken föreningar ansökt via Idrottonline och fått godkänt för en 
total summa på 115 tkr. Förbundet har valt att prioritera insatser inom nyrekrytering av barn och 
ungdomar, som satsning mot skolungdom, Bästa 6:an, prova på Squash för dom yngsta och 
sommarläger.  
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/ 
 
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening ansluten till Svenska Squashförbundet och som bedriver 
verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och 
ungdomsidrott. Av förbundets 56 medlemsföreningar är det 24 föreningar som sökt och fått LOK-
stöds bidrag för våren och hösten 2019 med ett belopp på 404 tkr, varav 129 tkr gått till 6 stycken 
Padelföreningar. 
 
LOK-stödet betalas ut direkt till den förening som söker stöder och bidraget hanteras inte av 
förbundet. Däremot så ser tilldelningsmodellen av stöd från RF till förbundet ut så att bidraget 

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/


baseras på bland annat ansökta LOK-stödstimmar. Därför är det viktigt för förbundets medlemmar 
att vara väl insatta i detta samt vikten av redovisningen av LOK-stödsaktiviteter. 
https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/ 
 
För 2020 med anledning av Covid 19, skall föreningar fortsätta registrera genomförda aktiviteter som 
vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. Riksidrottsförbundets ambition är att det 
inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av Covid 19, beslutat att göra uppehåll i verksamheten 
eller haft möjlighet att fortsätta. RF återkommer under hösten med detaljerna för kompensation, 
men grundtanken är att det kommer att göras en extra separat fyllnadsutbetalning för våren 2020 
som tar hänsyn till Covid 19. 
 
Verksamhet  

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft 15 protokollförda möten samt regelbunden kontakt via främst email 
och whatsapp. Pga a Covid 19 var alla möten elektroniska.  
 
Covid 19 påverkan 

Covid 19 har kraftigt påverkat tävlingsverksamheten kraftigt. De nationella serierna blev frysta vid 
den ställning som lagen hade i mars 2020. Senior SM och Veteran SM blev uppskjutna till hösten 
2020. Nationella senior och juniortävlingar som var schemalagda under våren blev inställda. Alla 
europeiska mästerskap som var schemalagda under våren för junior såväl som seniorlandslagen blev 
också inställda.  
 
Med start juli 2020 drogs tävlingsverksamheten igång igen. Förbundet fick stöd av RF för uteblivna 
intäkter under våren och detta stöd och detta kompensationsstöd beslöt Förbundet att ge som direkt 
bidrag till de klubbar som ansökte om tävlingar under hösten 2020. Förbundet har gett riktlinjer till 
klubbarna till hur tävlingar skall bedrivas för att vara motverka spridning av Covid 19.  
 
Kansli 

Under året har Förbundets administration flyttats från Malmö till RFs lokaler på Skanstull där squash 
numera har en permanent arbetsplats. Den dagliga driften av kansliet ansvarar Elisabeth Andreasson 
för. Den ekonomiska administrationen hanteras av RFs ekonomiavdelning.  
 
Riksidrottsförbundet (RF) 

Genom flytten till RF har dialog och interaktionen med RF fördjupats och dialog och 
utbildningsmöten har underlättats.  
 

Kommunikation 

Förbundets kommunikation sker huvudsakligen förbundets hemsida som är det officiella 
kommunikationsplattformen. Under året har förbundet lanserat en ny hemsida i ett modernt 
programmeringsspråk då den gamla var tekniskt svår att utveckla vidare. Förbundet är också aktivt 
på Facebook och har under våren börjat med en öppen halvtimme innan styrelsemöten där 
medlemmar kan prata med styrelsen via Teams.  
 
Utbildning 

Förbundet har som mål att erbjuda sin medlemmar tränar- samt domar- och regelutbildning för att 
utveckla svensk squash. 
 
Tränarutbildning & domarutbildning 

Tränarutbildning, Steg 1 och Steg 2 (Level 1 och Level 2) är upplagd i enlighet med WSFs 
tränarprogram vilket gör att efter genomgången utbildning och examen erhåller deltagaren en 
internationellt erkänd certifiering.  

https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/


John Milton (godkänd WSF Level 2 tutor) har på uppdrag av förbundet genomfört en Steg 1 
utbildning i Linköping för 6 deltagare. En domarutbildning baserad på European Squash Federation 
National Level genomfördes under ledning av Roy Gingell i Linköping i samband med UCS Swedish 
Open 2018. 
 

Tävling 

Varje år kan medlemsförening i Svenska Squashförbundet på vårkanten ansöka om tävlingssanktion 
för olika tävlingar, såväl senior som junior. Tävlingarna fördelas därefter i främsta hand utifrån 
önskemål. Viktigt är att det finns en bredd i förbundets tävlingsverksamhet. Med bredd avses klasser, 
ålder, geografi, fördelning över året etc. 
 
Observera! På grund av Covid 19 avslutades tävlingssäsongen den 12 mars 2020. Ett antal tävlingar, 
mästerskap och seriespelet blev inställda.  
 

Svenska Mästerskap 2019/2020 

JSM arrangerades av Skellefteå SK i Skellefteå. Totalt 63 deltagare i 9 klasser. Officiella juniormästare 
blev Fritiof Jacobsson, Team Göteborg SK och Moa Bönnemark, Malmö SK. Övriga klassvinnare: 
PU13- Anton Bryttne, PU15 - Linus Remahl, PU17 - Karl Bundy, FU13 - Eva Klangby, FU15 - Kiri 
Thunberg, FU17 - Moa Bönnemark.  
Senior SM och Veteran SM är flyttade till hösten 2020.  
 

Senior 

PSA tävlingar 

Säsongen började med SMASH SATELLITE i Helsingfors där både Viktor Högberg och Erik Jakobsson 
tog sig till semifinal, och Viktor sedan förlorade finalen mot Olli Touminen. 
I september var sex svenskar på plats i Estland - Green Life Estonian Open. Erik Jakobsson vann 
silvermedalj och Zeeshan Khan vann bronset.  
 
PSA Closed Satellite skiljer sig från PSA tävlingar på det sätt att här har arrangören själv möjlighet att 
påverka deltagande spelare. Detta är ett format som är antaget för att underlätta steget ut till PSA-
touren för svenska elit- och professionellt satsande spelare. Under året genomfördes 6 GP-tävlingar i 
formatet PSA Closed Satellite.  
 
Tävling  Arrangör   Ort  Antal deltagare   
GP1  Enskede SC   Enskede 16 H    
GP2  Intersquash Club  Stockholm  16 H 16 D 
GP3  Malmö Squash RC  Malmö 16 H 11 D 
 
Bredd tävlingar      
Jonas Cup Stockholms SC  Stockholm 15 E-HD 14 ABCD-HD 
Salming Cup  Enskede SC   Enskede 72 ABCD-HD   
Abdel Wahed  Intersquash Club  Stockholm  34 AB-HD 
Malmö Cup Malmö Squash RC  Malmö 25 AB Motion-H 
 
Veterantävlingar 

Europa Mästerskapen Veteraner – Wien 

Sverige vann två guldmedaljer - Fredrik Johnson i herrar Ö55 och Christian Drakenberg i herrar Ö40, 
och Två silvermedaljer - Jonas Ulvsbäck i herrar Ö55 och Christian Borgvall i herrar Ö50 
medan Joanne Elgood förlorade en mycket tuff bronsmatch i Ö40. 
Med två guld blev Sverige andra bästa nation vid Masters EM. 
 
ESF Masters 



Belgian Masters Open – 3 svenskar på plats, Helen Borg tog guld och Lennart Niklasson silver i Ö50. 
Finnish Masters Open – 3 svenskar på plats och Fredrik Johnson tog titeln i herrar Ö55  
Hamburgs German Masters – 12 svenskar på plats, Fredrik Johnson tog guld Ö55, Christian Tall silver 
Ö35, Peter Karlsson brons Ö65 
Malta Squash Masters – Jonas Ulvsbäck tog guld och Lennart Niklasson brons Ö55 
Welsh Masters Open – Joanne Elgood tog guld Ö35 
Swedish Masters Open – 37 svenskar på plats – Paul Morrison vinnare och Mattias Kallio brons i Ö45, 
Elisabeth Andreasson och Carl Saxon vinnare och Paul Rengbo brons i Ö50, Fredrik Johnson guld och 
Ulf Wilhelmsson silver i Ö55, Jan Zimdahl brons i Ö60, Anders Norman guld i Ö70. 
VTSM flyttat till november 2020 pga Covid 19 
 
Juniortävlingar 

JGP  

Tävling  Arrangör  Ort  Deltagare  Klasser  
JGP 1 Roslagen SK  Stockholm  61  6  
JGP 2  Linköping SK Linköping 57 6 
 
ESF juniors 

Finish Junior Open – 5 svenska juniorer var på plats, Guld till Lukas Begenhök BU13, Malin Frank 
GU17 och Fritiof Jacobsson BU19 och brons till Neo Friberg BU17. 
Danish Junior Open – 16 svenska juniorer var på plats, Guld till Moa Bönnemark GU17 och brons till 
Fritiof Jacobsson  
Nordic Junior Squash Open – över 70 svenska juniorer var på plats, Silver och Brons till Anabelle 
Teikari och Moa Bergenhök i GU13 samt silver till Moa Bönnemark GU17.  
Swiss Junior Open – 5 svenska juniorer var på plats, silver till Moa Bönnemark GU17 
British Junior Open – 10 svenska juniorer var på plats. 
German Junior Open – 21 svenskar juniorer var på plats, brons till Moa Bönnemark GU17 
 
Sommarläger 

Förbundets sommarläger var inställt p.g.a U19 WM 
 
Landslag och elitverksamhet 

Junior VM juli 2019 – Kuala Lumpur, Malaysia  

Sverige deltog med Sara Månberg, Moa Bönnemark, Malin Frank, Anna Kaiding och Nathalie 
Malmström samt Fritiof Jacobsson och Samuel Lavebrink. Sverige ansvarade även för Madeleine 
Hylland från Norge. BolBol Aziz var ansvarade head coach med hjälp av Elisabeth Andreasson som 
manager. Laget slutade på en 14:e plats på detta mästerskap! med 18 lag anmälda från alla regioner: 
Australien, Kanada, Chinese Taipei, Egypten, England, Frankrike, Hong Kong China, Indien, Irland, 
Japan, Malaysia, Nya Zealand, Republic of Korea, Singapore, Sydafrika, Sverige, Schweiz och USA.  
 
Alla har utvecklats under dessa dagar och bidragit till ett starkt team med en stor potential inför 
framtiden. Att spela Junior VM är höjdpunkten på juniorkarriären. Det är en upplevelse som att 
minnas hela livet. Junior VM spelas varje år både för killar och tjejer individuellt, medan man spelar 
lagtävlingen vartannat år för respektive killar och tjejer. Ojämna år är det tjejlag. 
 

Senior, dam och herr 

Under året har landslagen haft 4 landslagsläger med upplägg enligt Squash4Futureprogrammet. Även 
ett par observationstävlingar har ingått där landslagsledarna deltagit för att coacha spelarna men 
även se deras individuella utveckling. Upplägget inkluderar pass kring mental träning, kost, 
fysträningsupplägg samt test av spelarnas fysiska form har genomförts under året. Bland annat har 
läger genomförts på Bosön som är RFs nationella anläggning för träning. Förbundet fick ett 



landslagsstöd via RF på 70,000 SEK för 2019 samt projektbidrag för Squash4Future projektet på 
50,000 SEK vilket har används för fler träningsläger för samtliga lag inom ramen för projektet. 
Målet för båda landslagen på seniorsidan är att delta i EM för lag, för damerna är det att avancera till 
från division 3 till division 2 medan herrarna skall etablera sig top 8 i division 2. 
 

Landskamp Sverige – Norge i Trollhättan augusti 2019 

Det var en viktig drabbning för båda landslagen - ingen vill förlora. Norge fick problem redan från 
början då Adrian Östby fick lämna återbud pga skada. Därmed fick Sverige en första matchvinst på 
wo, plus att Norge fick flytta upp laget. Efter fredagens matcher ledde Sverige med 6-3 men vann 
även lördagens drabbning och därmed slutade landskampen med 13-5 till Sveriges fördel. Följande 
spelare ingick i landslagstruppen: Sara Månberg, Anna Kaiding, Nathalie Malmström, Michael Babra, 
Joel Viksten, Fritiof Jacobsson, Filip Hultman (kapten), Erik Jakobsson, Elias Samuelsson och Teo 
Carleke. 
 
 
 
 


