
 

 

Inbjudan: Svenska Squash Mästerskapen för juniorer 2021 U13-U17 
 

Västerås Squashklubb i samarbete med Svenska Squashförbundet inbjuder härmed er alla till: 
Svenska Junior Mästerskapen 2021 för följande klasser flickor och pojkar; U13, U15 och U17. 
Även en inofficiell klass för pojkar och flickor U11 arrangeras. Alla matcher spelas ut. Minst 4 spelare per 
klass. Vid färre deltagare kan klassen komma att slås ihop med överliggande klass. 

Tid: 20-22 augusti 2021 
Plats:  Vasagatan 60, 722 23 Västerås 
Klasser: Officiella JSM klasser Flickor: U13, U15, U17 och Pojkar: U13, U15, U17 
                 Född 2008 jan.11 eller senare tillhör klassen U13 

                 Född 2006 jan. 11 eller senare tillhör klassen U15 

                 Född 2004 jan. 11 eller senare tillhör klassen U17 
 

               Inofficiell klass spelar för U11 "Västerås Squash Junior Cup 2021"  
                 Född 2010 jan. 11 eller senare tillhör klassen U11 

 

Anmälningsavgift & Anmälan: 350 kr betalas på Bg 5960-0668 för klasserna pojkar och flickor U13, U15, 
U17. 100 kr betalas för inofficiella klasserna FU11 och PU11. Uppge spelarens namn, klass, förening 
födelsedatum vid inbetalningen. Flickor och pojkar i U11 har rätt att ställa upp i två klasser och betalar 400kr 
för att delta i båda klasserna. Skapa ett konto i Rankedin https://rankedin.com/se/ . Ni som redan har spelat 
tävlingar i Norge har redan ett Rankedin konto, vilket ni loggar in på och anmäler er till specifik klass.  
 

Onlineanmälan via Rankedin för JSM U13-U17:  
https://rankedin.com/se/tournament/5492/jsm-squash-u13-u17-2021 
Onlineanmälan via Rankedin för klass U11:  
https://rankedin.com/se/tournament/5496/vasteras-squash-junior-cup-2021-u11 
 

Anmälan via email: heleneborg@live.se Uppge ditt namn, klass, födelsedatum och klubbtillhörighet. 
 

Sista anmälningsdag är lördagen den 14 augusti 2021 
 

Lottning publiceras: måndagen 16 augusti på följande länkar  
JSM U13-17 https://rankedin.com/se/tournament/5492/jsm-squash-u13-u17-2021 
Västerås Squash Junior Cup 2021: U11  
https://rankedin.com/se/tournament/5496/vasteras-squash-junior-cup-2021-u11 
Spelare som deltar i U11 har rätt att ställa upp i två klasser. 
 

Tävlingsboll: Dunlop boll med två gula prickar 
 

Aktivitet på Lördagskväll: Taco Buffé med Disco Bowling  
Pris: 150 kr per person. Priset gäller även för syskon, föräldrar och tränare.  
Betalas in på Bg 5960-0668 alt. Swisch: 123 551 71 31.  
Uppge alla personers namn vid betalningen. 
 

Logi: Västerås har ett stort utbyte av övernattningsmöjligheter  
https://www.hemtillgarden.se/boka-rum/ 
https://www.bestwestern.se/hotels/destinations/europe/sweden/hotell-i-vaesteras  
https://visitvasteras.se/bo/bed-breakfast/  
https://www.allarum.se/hitta/sverige/vastmanland/vasteras 
  

Tävlingsledare: Helene Borg email: heleneborg@live.se  
Överdomare: John O’Donnell email: jpp.odonnell@gmail.com   
Live Streaming: Alla banor  
 

Vi Corona-säkrar förfarande utifrån Folkhälsomyndigheternas och RFs restriktioner / rekommendationer i 
samråd med Västerås Stad och Squashförbundets medicinska rådgivare. 
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