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Nyhetsbrev, december 2020 
 
 
Hej squashare!  
Här kommer höstterminens andra nyhetsbrev från Uppsala Squash Club, ambitionen 
är att att stärka informationen och dialogen inom klubben.  
 
Den går inte att börja utan att nämna den rådande pandemin som påverkar hela vårt 
samhälle och därmed även oss och klubbens verksamhet. Klubben följer noga 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt Riksidrottsförbundets och 
Squashförbundets tolkningar av dessa. Några effekter av det är att klubben pausat 
Fredagsklubben, klubbkvällarna och de organiserade träningarna för serielagen till 
dess läget tillåter annat. Klubbmästerskapen som planerades äga rum 5 december 
flyttas till våren, mer information kommer. 
 
På nationell nivå hann seriespelet dra igång med en första omgång i oktober men 
pausades därefter och kommer återupptas när läget tillåter. Till dess får vi förbereda 
oss på bästa sätt och tillsammans hålla lågan uppe!  
 
Den nya styrelsen har kommit igång med sitt arbete och har utöver det löpande 
arbetet även träffat Östsvenska Squashförbundet för att bl.a. diskutera uppstart av 
barn/ungdomsverksamhet och tränarutbildningar. Vi kommer så snart Coronaläget 
tillåter, via Östsvenska squashförbundet, kunna erbjuda ett antal av våra medlemmar 
som visat intresse en tvådagars utbildning för att sedan kunna hålla i egna 
träningsgrupper.  
 
Målsättningen för vårterminen 2021 är att ca 10 barn/ungdomar i löpande träning i 
klubbens regi, något som känns både jättekul och väldigt viktigt för klubbens fortsatta 
utveckling.  
 
Klubben får regelbundet förfrågningar från privatpersoner om att köpa lektioner för att 
lära sig mer. Det är jätteroligt och en utmärkt möjlighet att få fler personer att 
upptäcka och fortsätta spela regelbundet, i bästa fall som nya medlemmar i klubben. 
Klubben har nu anlitat Nisse Segerstedt som tränare och Nisse har efter sommaren 
lett ett par grupper med stor framgång. 
 
Styrelsen kommer nu som nästa delmål att fokusera på att utveckla marknadssidan 
med ambitionen att stärka intäktssidan och därmed skapa förutsättningar att utveckla 
klubben vidare. Ett första steg har tagits där ett samarbete med Helin Hellström 
Plattsättning AB har mynnat ut i nya matchtröjor för serielagen som ligger på tryck 
och kommer till klubben inom kort.    
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Vill avslutningsvis redan nu avisera att årsmötet kommer äga rum måndag 15 mars, 
lås datumet i kalendern så kommer mer detaljer kring tid och plats när det närmar 
sig. Har ni frågor eller idéer som ni önskar att ta upp på mötet så skicka gärna in dem 
via e-posten nedan redan nu!  
 
Ta ansvar för dig själv och andra och håll modet uppe, så ser vi fram emot att så 
snart som möjligt kunna växla upp hela verksamheten igen när läget så tillåter!  
 
 
Klubben vill gärna höra vad ni önskar och tycker – skicka frågor/förslag/synpunkter till 
e-post: info@uppsalasquashclub.se  
 
Hemsida: www.uppsalasquashclub.se  
  
  
  
In i nicken… 
  
/Styrelsen genom Robert Arktell 
Uppsala Squash Club 
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