
!

Verksamhetsberättelse 

För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2020-07-01 – 2021-06-30. 

                               Erik Jakobsson SM-brons Corona-året 2020 

                                  

Styrelsens sammansättning 

Jan Kaiding                                        Ordförande 
Ulf Andren                                         Vice Ordförande 
Ola Mannberg                                     Ledamot 
Mattias Remahl                                  Ledamot 
Mikael Åström                                    Ledamot 
Ann Degerman                                    Ledamot 
Gunnar Kågström                                Kassör 
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Suppleanter 

Patrick Degerman 
Jens Flodin 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 2 tillfällen.  

Allmänt 

Förutom vad som kommer att redovisas under respektive rubrik så har målsättningen på det 
sportsliga planet varit, att juniorverksamheten under verksamhetsåret ska fortsätta och omfatta 
minst 50-60 ungdomar i kontinuerlig träning. Kvalitén på juniorträningen ska förbättras med 
fler kvalificerade squash-tränare engagerade. Fungerande seniorträning för både herrar och 
damer ska finnas tillgänglig. Klubbkvällar på ska arrangeras. Klubbens elitserielag ska gå till 
slutspel. En internationell PSA-tävling ska arrangeras under säsongen. 

Vid en återblick kan konstateras att säsongen blev väldigt annorlunda då ett coronavirus hade 
stor inverkan på tävlingsverksamheten. All tävlingsverksamhet upphörde från November må-
nad. Seriespelet kunde aldrig påbörjas, tråkigt men vi siktar på seger nästa år i stället. 
  
Kvalitet på Juniorträningen var trots Corona väldigt bra. Under säsongen var ca 40 ungdomar 
med i 8 olika grupper. Endast några grupper fick pausa sin träning periodvis. 

Klubben har haft fem spelare som representerat det svenska juniorlandslaget och två spelare 
som representerat det svenska herrlandslaget. Endast ett träningsläger kunde dock genomfö-
ras! Inga landslagstävlingar kunde genomföras. 

Skellefteå Squashklubb har under säsongen haft två lag i seriesystemet. Skellefteå Squash-
klubbs herrlag i Elitserien och Skellefteå Squashklubbs damlag också i elitserien. Serien kun-
de aldrig påbörjats p.g.a Corona. 

Erik Jakobsson vann ett SM brons på seniorsidan. SM spelades i Enskede i oktober 

PSA tävlingen Cronimet Open som skulle spelas i början på April 2021 blev inställt p.g.a Co-
rona.  

Klubben har en sund ekonomi med ett positivt resultat. Klubben har inga skulder och likvidi-
teten är god. Skellefteå Squashklubb är delaktig i driften av både gymmet och uthyrningen av 
squash-banorna. Verksamheten generar 1,5 heltidsanställd på årsbasis. Skellefteå Squashklubb 
har en tränare anställd på deltid.  
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När man summerar verksamhetsåret, så har det varit ett mycket annorlunda verksamhetsår. Nu 
blickar vi framåt och hoppas att verksamheten kan fortsätta som tidigare år före corona. 

Medlemmar 

Under verksamhetsåret har klubben haft 311 medlemmar. 

Juniorträning 

Under Jan Kaiding, Hans Eriksson, Zeeshan Khan, Erik Jakobsson, Albin Kaiding, Jens Flo-
din, Anna Kaiding, Emma Remahl och Lena Kaidings ledning har 40 juniorer deltagit i konti-
nuerlig träning. Detta har resulterat i stora nationella framgångar. 

Skolsamverkan 

Tre elever från gymnasieskolan har under höst och vårterminen haft squash som sitt individu-
ella val Zeeshan Khan och Jan Kaiding har varit deras handledare under året. Klubben har 
haft ett avtal med Skellefteå Kommun.  

Squashtränare 

Klubben har en anställd squashtränare. Zeeshan Khan är anställd på deltid i klubben för att 
kunna träna juniorer individuellt och i grupp.   
  

Klubbmästerskap 

Spelades i slutet på September.  

Zeeshan Khan vann Elitklassen och Isac Degerman vann A-klassen. Dubbelsegrare blev Ze-
eshan Khan/ Gustav Lindberg 

Cronimet Open 

INSTÄLLT P.G.A CORONA 
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Junior- SM 2021 

Är flyttat till Augusti 2021 i Västerås 

Dunlop Junior-GP 

Endast en JGP tävling kunde genomföras. Den spelades i Täby i Oktober. Skellefteå Squash-
klubbs Kian Englund Jonsson vann Elitklassen och Linus Remahl blev tvåa i Elitklassen.  

Klubbtävlingar 

Alla klubbtävlingar ställdes in endast KM spelades i September 

Seriespelet 

ISTÄLLT P.G.A CORONA 

Landslaget 

Skellefteå Squashklubb har representerat med 5 juniorer i Juniorlandslaget. Samt en senior i 
Herrlandslaget. Endast ett träningsläger kunde genomföras 

U 15 Linus Remahl, 
U17  Kian Englund/Jonsson, William Hultman, Pirjo Eserstam 
U19  Anna Kaiding 

Senior  Erik Jakobsson 

Övriga Tävlingar 

Skellefteå Squashklubb har haft spelare representerade vid följande tävlingar.  

Abdel Wahed Cup Stockholm 
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Erik Jakobsson vann säsongens första Elittävling i Augusti. Abdel Wahed Cup på Kungliga 
tennishallen i Stockholm.  
    
Tävlingen hade i princip lockat hela den svenska dameliten och herreliten! 

Jonas Cup Stockholm 
På Gärdets squash-hall spelades anrika Elit-tävlingen Jonas Cup för både Damer och Herrar. 
Tävlingen hade lockat i princip hela svenska Eliten på herrsidan. Erik Jakobsson som är i stor-
form hade chansen till seger i herrarnas Elitklass, Erik imponerade stort då han tog sig till fi-
nal efter en stentuff batalj i semifinalen mot Viktor Högberg team Göteborg det blev till slut 
3-2 i game till Erik. 
  
I den andra semifinalen mellan Christian Drakenberg och Zeeshan Khan vann Christian täm-
ligen enkelt med 3-0 i game. Zeeshan har i höst haft svårt hitta formen! Men i matchen om 
tredjepris visade han lite klass då han vann mot Viktor Högberg med klara 3-0. 
  
Finalen mellan Christian och Erik blev en gastkramande tillställning där Erik hade 10-7 i fem-
te game men Christiian vände på matchen och vann till slut gamet och matchen med 12-10. 
     
I damklassen imponerade 15 åriga Pirjo Eserstam enormt då hon ganska enkelt avancerade till 
final med klara 3-0 segrar. I finalen fick hon möta Natalie Malmström från Intersquash det 
blev en fem-gamare där Pirjo var nära vinst hon hade flera matchbollar i fjärde game men Na-
talie lyckades vinna matchen med 3-2. Pirjo som är ung har haft en enorm utveckling det se-
naste halvåret. 

Utbildning 

Inga utbildningar kunde hållas p.g.a Coronan. 

Träningsläger 

Skellefteå Squashklubb har genomfört ett sommarläger och ett jul-lovsläger för juniorer under 
Zeeshan Khan och Erik Jakobssons ledning. 

Föräldrar-gruppen 

Föräldrar-gruppen har under året varit delaktig genomförandet i försäljningsaktiviteter 
Klubbmästerskapet I gruppen har Ola Mannberg, Helena Degerman, Jenni Andersson varit 
styrande. 
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Integration 

Skellefteå Squashklubb har drivet ett Integrations-projekt som varit mycket lyckat med ett 
stort deltagarantal. Zeeshan Khan och Albin Kaiding har varit ansvariga för projektet. 

Klubbkvällar 

Klubbkvällar hölls under September och Oktober, det blev sen inställt p.g.a corona. 

Guldligan 

INSTÄLLT P.G.A CORONA 

Hemsida 

Klubbens har under året haft en hemsida  www.skellefteasquash.se .  

Squash 4Future och Landslagsläger 

Endast ett läger hölls i Stockholm hösten 2020.  
  
Renovering 

En omfattande renovering av herrarnas duschrum och omklädningsrum har genomförts under 
året. Klubben har fått stöd/projektmedel från idrottslyftet. 

Övrigt 

Avslutningsvis vill Skellefteå Squashklubb tacka alla sponsorer, Svenska Squashförbundet, 
Norrlands Squashförbund, Skellefteå Kommun och alla som bidragit till ett trevligt och bra 
verksamhetsår.  

SKELLEFTEÅ SQUASHKLUBB 

Ordförande Jan Kaiding

http://www.skellefteasquash.se

