
SQUASH  CAMP 2021 

 

 

 
DATUM 
Läger 1  4 – 8 augusti 2021 Flickor o Pojkar U13, U15 
Läger 2 7 – 11 augusti 2021 Flickor o Pojkar U17, U19 & Damer & Herrar U21s 

TRÄNARE 
David Fear, Bolbol Aziz, Joel Viksten, Alison Fear mfl plus flera svenska toppspelare som 
gästar som sparring. Ytterligare tränare kan tillkomma.  

Första lägerveckan börjar på onsdag den 4 augusti och avslutas på söndag den 8 
augusti och är för pojkar och flickor U13, U15. Den andra läger perioden är från lördag 
den 7 augusti till onsdag den 11 augusti. Den 7 - 8 blir det tävling för alla 
deltagare i båda lägren! 

Samling sker på The Club Malmoe, Stadiongatan 60 i Malmö kl 13:00 och avslutats sista 
dagen kl 13:00. 

Lägeravgiften är endast 3500 SEK per deltagare och då ingår lunch, middag, kvällsmål, 
lokala transporter, tränare, banor, tävling och olika aktiviteter, samt inkvartering i 
bekväma sängar på Goodmorning + Malmö, Stadiongatan 21, Malmö, i delat dubbel eller 
trippel rum inkl frukost. Lägeravgift utan inkvartering är 2100:- ! 

Tag med tillräckligt med träningskläder för både inne och utomhusverksamhet – och 
glöm inte badkläder. Transporter till och från Malmö ingår ej. 

Det kommer att bli mycket squash, teknik, taktik & regelkunskap samt utomhusträning, 
men det blir även tid för bad och andra aktiviteter om vädret tillåter. Lägret blir starten 
på den kommande säsongen och alla deltagare skall få träningstips med sig hem. Det 
kommer att finnas en tränare per 8 deltagare – dessutom kommer det att finnas 
gästspelare som hjälper till att matcha. Det kommer att bli intensiva och roliga dagar. 

Ni anmäler er enklast genom att sätta in anmälningsavgiften på The Club Malmoe IF, 
Bankgiro 839-1724 eller SWISH 1233372893 – senast den 21 juni 2021.   
Ange namn, klubb (eller land), födelsedatum och lägerperiod. 

Information: E-post tt@malmosquash.se eller mobil +46 70 555 1969 

Eftersom vi endast kan ta ett begränsat antal deltagare så gäller först till kvarn . . . 

mailto:tt@malmosquash.se

