Nyhetsbrev, mars 2021

Hej squashare!
Här kommer årets första nyhetsbrev från Uppsala Squash Club.
I och med årsmötet som ägde rum 15/3 kan vi summera verksamhetsåret 2020.
Klubben kan precis som hela samhället se tillbaka på ett händelserikt och mycket
speciellt år. Trots utmaningarna har år 2020 varit ett år med hög beläggning på våra
banor och ökat intresse för squashen. Klubben jobbar intensivt för att möta intresset
och skapa en robust organisation för att ”post-corona” kunna växla upp ytterligare i
form av exempelvis ännu mer organiserade träningar, ytterligare ett herrlag i
seriespel och på något års sikt även kunna ha både damlag och juniorlag i seriespel.
Föreningen har en god ekonomi och står väl rustade för att de tilltänkta satsningar
där fler banor är högt prioriterat. Vid årsmötet återvaldes den sittande styrelsen, vi
tackar för förtroendet och ser fram mot att tillsammans med medlemmarna fortsätta
utveckla verksamheten!
Under februari deltog ett antal av klubbens medlemmar i en ledarutbildning för att
sedan kunna hålla i egna barn/ungdomsgrupper.
Under sportlovsveckan anordnades ”Öppet hus” under två eftermiddagar med
möjlighet att kostnadsfritt prova på squash under ledning av utbildad ledare.
Evenemanget var lyckat och lockade ett tiotal barn/ungdomar.
Med start lördag 6/3 anordnas barn/ungdomsträningar under 10 veckor. Vi har i
skrivande stund nio barn/ungdomar anmälda och träningarna har kommit igång på ett
bra sätt. Jätteroligt!
Klubben har etablerat en god kontakt och dialog med UTK i allt från praktiska till
strategiska frågor (skyltar, annonsering, diskussion om fler banor och samarbete
kring länsstyrelsens synpunkter utifrån Covid-19 tillsynsbesök mm.). Ett konkret och
synligt resultat är klubbens fasadskylt som nu monterats vid entrén till UTK.
Vi tar med oss de positiva saker som 2020 trots allt fört med sig för oss som klubb i
form av ökat intresse, utbildade ledare och nystartad barn/ungdomsträning, men ser
samtidigt fram emot att år 2021 förhoppningsvis blir året då vi kan lämna pandemin
och restriktioner bakom oss och se fram emot klubbkvällar, ligaspel seriespel och
klubbmästerskap!
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Till dess är det viktigt att vi fortsätter hålla i och hålla ut, ta ansvar för dig själv och
andra och håll modet uppe!
Vill slutligen påminna om att vi alla hjälps åt att säkerställa så det inte uppstår
trängsel vid banorna, speciellt i gången mellan banorna. När vi väntar på vår tur att
spela gör vi det exempelvis på balkongen eller vid sofforna i squashloungen.

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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