
Verksamhetsberättelse Lunds Squashklubb 2021 

 

Covidpandemin under 2021 har naturligtvis fortsatt satt sina spår även hos Lunds Squashklubb. 

Under våren 2021 så hade Lunds Squashklubb ingen aktivitet och de av Lunds Squashklubbs spelare 

som besökte Victoriastadion gjorde så på helt eget initiativ.  

Den första september 2021 så startades dock vår stege upp igen med omgång nummer 12, efter ett 

längre uppehåll. Intresset att komma igång var stort och vi fick spelare till 13 av maximalt 14 poler. 

Lunds Squashklubb blev under våren 2021 medlemmar i Svenska Squashförbundet och fick löfte om 

ett framtida återstartsbidrag på 5000 kronor. 

Under hösten 2021 fick klubben förfrågan om reklam på plåten på bana 1 och ordföranden fick 

klartecken från ATL till detta. Efter ett utskick till samtliga spelare så inkom det en intressent till att 

köpa reklamplats, nämligen I Love Lund. Arbetet med att ta fram dekalen var inte avslutat innan 

årsskiftet. 

Den 10 oktober så höll Lunds Squashklubb i Squash dagen. Detta var ett initiativ från Svenska 

Squashförbundet för att locka fler att prova på squash. Lunds Squashklubb gick ”all-in” och satte upp 

30 affischer runt om i Lund, skaffade ett Instagramkonto och postade på vår hemsida. Trots allt 

arbete var resultatet en besvikelse med noll (0) besökare under de 1½ timme aktiviteten pågick. 

I början av december 2021 så anordnade Lunds Squashklubb, i samarbete med Helsingborgs 

Racketklubb och The Club i Malmö, en stadskamp. Det var den andra i ordningen och denna gång 

hölls tävlingen i Helsingborgs citylokaler. 5 spelare från Lunds Squashklubb deltog och det var en 

mycket trevlig dag där Lunds Squashklubb besegrade Helsingborg med 3–2 och Malmö med 5–0. 

I december 2021 så blev vi beviljade det tidigare utlovade återstartsstödet från Svenska 

Squashförbundet på 5000 kronor, pengar vi har använt till bland annat stadskampen, Squash dagen, 

medlemsavgiften till Svenska Squashförbundet (1500 kr / år) samt att kunna ge ett presentkort till 

Filip som sköter vår stege. 
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