Nyhetsbrev, juni 2021

Hej squashare!
Såhär i sommartider kommer årets andra nyhetsbrev från Uppsala Squash Club.
I takt med de lättnader som sker och planeras ske i samhället utifrån Covid-19 läget
planerar klubben för återöppning av verksamheten succesivt under sensommar/höst.
Vi följer riktlinjerna från FHM och direktiven från RF. Vi återkommer löpande med info
beträffande träningsverksamhet, ligaspel, klubbmästerskap etc.
Det nationella seriespelet planeras starta i uppdaterad form från och med i höst (se
länk: https://squash.se/sv/tavlingskommitten-informerar-3/). Det innebär bland annat
att vi från och med i höst återigen kommer ha ett Elitserielag. I samband med
omdaningen av serieindelningen som innebar en utökning av antalet lag från 8 till 10,
så tillfrågades vi och accepterade en plats i Elitserien. En härlig utmaning!
Träningsverksamheten är en viktig pusselbit för klubbens långsiktiga arbete och vi
har under en tid diskuterat hur vi bäst kan göra detta. Klubben är därför väldigt glada
att nu kunna välkomna Mike Thorpe som huvudtränare från och med 1 juli! Mikes
uppdrag är i stort att strukturera upp träningsverksamheten, exempelvis se över och
samordna vilka träningar/träningsgrupper/kurser vi ska erbjuda och säkerställa att vi
utbildar ledare för att kunna möta efterfrågan. Mike påbörjar uppdraget formellt 1 juli
men är redan igång och kommer succesivt ta greppet kring frågorna. Jättekul och
viktigt för klubbens långsiktiga strategi för att attrahera nya och behålla befintliga
medlemmar i klubben!
Har du frågor kring träning eller utbildningsfrågor? Kontakta Mike på:
tranare@uppsalasquashclub.se
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Arbetet med att försöka skapa fler banor fortgår och vi har konstruktiva diskussioner
som vi hoppas ska kunna leda fram till något bra. Vi återkommer så snart det finns
något konkret att informera om och för klubben att ta ställning till.

Nu ser vi fram emot en härlig sommar och därefter en höst som förhoppningsvis
innebär en mer ”normal squashtillvaro”!
Glad midsommar!
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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