
 

 
Nyhetsbrev, december 2021 
 
Hej squashare!  
Här kommer årets fjärde och sista nyhetsbrev från Uppsala Squash Club. 
 
Vi kan blicka tillbaka på ett intensivt och händelserikt år på flera sätt, vi har alla på ett 
föredömligt sätt hjälpts åt att navigera oss igenom pandemin och de utmaningar den 
fortfarande för med sig. En mer strukturerad träningsorganisation har kommit på 
plats, barn och ungdomsträningen fortsätter (och ökar i antalet spelare!), 
seniorsquash har startats upp och ett grepp har tagits kring våra digitala kanaler mm. 
 
Det finns mycket kvar att ta tag i och fortsätta utveckla, de mer konkreta målen för 
2022 kommer formellt tas vid årsmötet i mars men arbetet med att skapa fler banor 
står högt upp på agendan liksom en utvecklad barn och ungdomsverksamhet för att 
bygga en långsiktighet i klubben.  
 
Seriespelet har kommit ungefär halvvägs, i division 2 grupp A imponerar USC2 och 
är hittills obesegrade och spelar för uppflyttning till division 1 efter nyår. I division 2B 
spelade USC3 till sig en femteplats i gruppen, topp 4 får spela om uppflyttning till 
division 1 och det missades med en ynka poäng. Jönköping smet förbi i sista 
omgången. 
 
USC1 krigar på och ligger på en femteplats i Elitserien inför våren i en ganska tight 
tabell. Klubbens Walesiska spelare, Elliott Morris Devred gjorde sin första match för 
säsongen i elitserien i november, Elliott vann båda sina matcher varav en 
imponerade 3-0 seger mot SSK:s Christian Drakenberg på 14 minuter! 
 
I samband med att Elliott var här fanns också möjlighet för klubbens medlemmar att 
boka in sig för privata träningssessioner. Det var mycket uppskattat och de 
tillgängliga tiderna var i stort sett fullbokade, hela 18 pass genomfördes. De äldre 
barnen i klubbens barn och ungdomsgrupp fick också möjlighet att träffa och träna ett 
pass med Elliott och se ett proffs in action, det var mycket uppskattat. Planen är att 
Elliott kommer tillbaka till seriehelgerna under våren och att vi kopierar upplägget, så 
håll utkik för nya möjligheter att boka in träning. 
 
Påminner om seniorsquashen varje tisdag kl 13.00-14.30, en möjlighet för Uppsala 
Squash Clubs seniorer att träffas och spela ihop. Ingen föranmälan krävs, träningen 
är kostnadsfri och avslutas med gemensam fika. Vid frågor, skicka e-post till: 
info@uppsalasquashclub.se 
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Arbetet med att skapa fler banor fortgår, ett par alternativa lösningar har testats men 
har av olika skäl inte gått att genomföra. Vi jobbar vidare och har konstruktiva 
diskussioner som vi hoppas ska kunna leda fram till något bra. Processen tar tid men 
vi återkommer så snart det finns något konkret att informera om och för klubben att ta 
ställning till. 
 
Vill avslutningsvis redan nu avisera att årsmötet kommer äga rum tisdag 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!  
 
Stort tack till alla medlemmar för året som varit, tillsammans kan vi se fram emot ett 
spännande och intressant 2022!  
 
God jul och gott nytt år!  
  
/Styrelsen genom Robert Arktell 
Uppsala Squash Club 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubben vill gärna höra vad ni önskar och tycker – skicka frågor/förslag/synpunkter till 
E-post: info@uppsalasquashclub.se  
 
För frågor kring träning och vår träningsverksamhet: 
tranare@uppsalasquashclub.se  
 
För mer info, följ oss på:  
Hemsida: www.uppsalasquashclub.se  
Instagram: @uppsalasquashclub   
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