Nyhetsbrev, september 2020

Hej alla!
Hoppas ni haft en bra sommar och att suget efter squash börjar komma tillbaka efter
semester, sol och bad!
Detta nyhetsbrev, som planeras ges ut kvartalsvis, är det första i en ambition att
stärka informationen och dialogen inom klubben, både genom att styrelsen kan
informera kring aktuella frågor men också att skapa förutsättningar för medlemmar
att få en enklare väg in med frågor, synpunkter och förslag. Vi är en liten klubb och
då ska vi dra nytta av närheten och drivet som finns hos oss alla.
Det är speciella tider som kräver att vi följer FHM:s rekommendationer kring Covid19
och att vi tar ansvar för oss själva och våra medmänniskor. Vi är givet detta väldigt
glada att vi kan fortsätta utöva vår fantastiska sport och seriespelet som avslutades i
förtid i våras planeras starta i oktober som planerat.
Årsmöte och styrelsen:
Årsmötet ägde rum i juni och ett par nya ansikten tog plats i styrelsen. Styrelsen för
detta verksamhetsår består av:
Robert Arktell, ordförande
Filip Jacobsen, kassör
Johan Fransson, ledamot
Alexander Pilgrim, ledamot
Johan Helin, suppleant
Viktiga frågor för styrelsen 2020
- Mål och vision för klubben
- Stärkt kommunikation/information/dialog med klubbens medlemmar
- Arbetsgrupp fler banor
- Fler medlemmar/fler träningsgrupper
- Sponsring/samarbeten
Seriespel
Klubben kommer representeras av tre lag även denna säsong i det nationella
seriespelet, ett lag i respektive division 1, 2 och 3. Seriestart andra helgen i oktober.
Klubbserien
Fortsatt stort intresse för att delta i vårt interna ligaspel och vi går inom kort igång
med nästa omgång. En jättebra möjlighet till matchspel på hemmaplan.
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Fredagsklubben
En populär och uppskattad möjlighet att få komma och prova på squash under
ledning av spelare från klubben. Vi planerar fortsätta med detta fredagar kl. 18-20
med start under hösten.
Nya träningsgrupper
Styrelsen tittar också på hur vi kan ”fånga upp” de spelare på fredagsklubben som vill
fortsätta utvecklas och kanske träna på ett annat sätt. Vi diskuterar ev.
träningsgrupper för nya medlemmar, vi återkommer kring detta senare under hösten.
Klubbkvällar
För att stärka sammanhållningen inom klubben och ge oss alla en möjlighet att möta
andra spelare än de vi kanske vanligtvis spelar mot så har det startats Klubbkväll
varje söndagkväll kl 17:30-19:30.
Ingen föranmälan krävs, kostar 50kr (ingår om du har guldkort), kom ner och umgås
och spela under lättsamma former.
Lektioner
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.
Styrelsen kommer ta fram ett tydligt upplägg hur dessa förfrågningar hanteras, vem
som håller i träningen och vad det ska kosta.
Klubbmästerskap
Vem är egentligen den bästa spelaren i klubben? I december får vi veta då
klubbmästerskapen planeras hållas. Utöver själva matchandet blir det en möjlighet
att under en dag få träffas och umgås på UTK.
KM planeras äga rum lördag 5 december, lås tiden i kalendern redan nu, mer info
kring anmälan och tider kommer under hösten!

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
Upsala Squash Club

2(2)

