Presidenten taler til Tinget v/Terje Finholdt
Kjære alle squashvenner!
Velkommen til ordinært Ting i Norges Squashforbund både til dere som deltar digitalt og dere som er
fysisk til stede her på Ullevaal. Vi er glade for at dere har anledning og har tatt dere tid til å delta på
tinget.
Ved forrige Ting var vi nettopp gått inn i Coronaperioden. Da visste vi lite om hvilken betydning det
skulle ha for oss som forbund og privatpersoner. Det har vært en særlig tøff periode som vi dessverre
ser effekten av i dag. Idretten og squash har vært negativt påvirket i nesten alle runder av
nedstenginger. Enten som frivillig aktør, eller de kommersielle aktørene – da tenker jeg på sentrene.
Dette tror jeg har fått negative konsekvenser for frivilligheten – over hele fjøla.
Det har vært to utfordrende år. Vi har stadig stilt oss spørsmålet om vi gjør nok, eller det rette for
idretten vår? Men vi har hatt en ledelse som har sett muligheter, tatt tak i ting vi kunne gjøre noe
med og prøvd å vært verdiskapende for organisasjonen vår. Selv om vi ikke har fått være så mye i
aktivitet som vi ønsker.
Slukkede lys i haller, og store begrensninger på reise, har vært trasig, og spesielt for barn og ungdom.
Tidvis har det kun vært våre seniorlandslag som de eneste som har fått utøvd idretten vår. Og her vil
jeg spesielt takke Andreas (Å) som stilte opp på kort varsel og tok jobben som landslagstrener når
våre engelske venner var avskåret fra å reise til Norge. Det var et viktig grep for å skape kontinuitet.
Nå er vi heldigvis tilbake, og vi kan i det minste vise til å ha gjennomført det vi kunne av samlinger og
turneringer i de åpningene idretten ble gitt. Vi har faktisk klart å arrangere NM i alle klasser under
pandemien. Det kan vi alle være stolte av – alle sammen, og spesielt at vi fikk til et godt arrangement
nå vi våres som en del av NM-veka.
Selv om effekten ikke har vært så synlig, har squashforbundet vært i førersetet ved flere anledninger
for gjenåpning og tilbakekomst til idretten. Vi var blant de første idrettene som gjenåpnet på
forsommeren 2020. Vi samlet 20 særforbund bak vårt budskap og stilte kvalifiserte spørsmål og krav
til myndigheter om gjenåpning med et utspill i aviser og på TV. Vi har senere bidratt i både
gjenåpningskampanjer og utarbeidelsen av trappetrinnskrav for gjenåpning av idretten. Resultatene
kom ikke like raskt som vi ønsket, men vi stod på for våre medlemmer og vår organisasjon.
Vi har også styrket organisasjonen vår i den siste tingperioden. Tord startet opp som GS omtrent
samtidig med starten på tingperioden. Charlotte ble ansatt som organisasjons- og utviklingskonsulent
høsten 2020. Hun har dessverre valgt å finne nye utfordringer utenfor forbundet. I tillegg ansatte vi
Filip som sportssjef på 50% stilling i fjor våres. Dette engasjementet er denne våren utvidet til full
stilling. Filip har også fått rollen som landslagstrener, og vi ser en positiv utvikling på det sportslige
arbeidet på alle nivåer.
Det er mange ildsjeler i idretten vår. Deres innsats og engasjement i enkeltsaker er prisverdig. Dette
engasjementet utgjør en viktig del av den utviklingen vi skaper. Særlig når den faller på linje med den
helheten, strategien og langtidsplanen som fellesskapet har utformet og vedtatt som vår retning.
Og for å være klar på en ting – Forbundet det er vi alle – ikke noen som sitter på Ullevaal.
Med det engasjementet får vi ting til å skje!
Vår største jobb fremover er å forsterke oss som en attraktiv tilbyder av god aktivitet for alle
squashspillere rundt i hele landet.

Det er mange utfordringer som vi står overfor, men jeg mener de to største er vekst i
medlemsmassen og anleggssituasjonen. Som mange sier, alt hører sammen, men jeg tror det også
gjelder her.
En av våre største utfordringer er å skape vekst i medlemsmassen i det organisert squash Norge. Jo
fler av de som spiller squash som vi klarer å få organisert inn i våre klubber, jo bedre vil det være for
utviklingen og fremtiden for idretten vår. Klarer vi å organisere alle som spiller squash gjennom våre
klubber, vil dette gi økte inntekter og muligheter for klubbene og forbundet. Dette er ikke enkelt,
men det er mulig gjennom et godt samspill mellom klubb og forbund, og Idrettsforbundet for øvrig.
I de fleste idretter i Norge, så er anleggene finansiert gjennom et samarbeid mellom klubb og
kommune, samt støtte gjennom Tippemidler. Det er i dag mulig å få tippemidler på inntil ca. kr.
400.000 for den første squashbanen, og deretter kr. 300.000 for de påfølgende banene ved
etablering av nye baner. For å få til dette krever det at klubbene sitter i førersetet i sin kommune for
å sikre prioritet av sine anlegg gjennom de lokale idrettsrådene. Forbudet vil gjøre sin del av jobben
med å støtte klubbene i dette arbeidet.
På forrige ting fikk styret fullmakt til å etablere et eget selskap som et verktøy for å kunne jobbe med
videreutvikling på anleggssiden. Dette selskapet er etablert etter kriterier, slik at det det kan motta
tippemidler som en del av finansieringen av nye baner. Ved etableringen av selskapet ble
styresammensetningen den samme som i forbundsstyret. Vi foreslår at dette separeres fra jobben
med å drifte forbundet, slik at man på sikt kan jobbe med å tilføre riktig kompetanse for å kunne
videreutvikle anleggssiden.
For å få til det må vi gjøre en jobb i fellesskap. Forbundet kan skape rammer for dette ved å utvikle
planer, aktiviteter og initiativ som klubbene kan bruke i det daglige. Og klubbene må ta det i bruk og
sette det i system slik det passer for dem.
Nå legger vi denne perioden bak oss og skal se fremover. Vi har hatt et mål å avlevere et bedre og
sterkere forbund enn det vi overtok, og det mener jeg at vi har klart. Og jeg vil her bruke anledningen
til å takke de øvrige i styret – Andrea, Vibeke, Frode og Otto – og vara-Ove i Tromsø for det gode
samarbeidet.
Det er masse aktivitet som ligger foran oss som vi kan glede oss til. Og til det påtroppende styret vil
jeg si - dere overtar styringen av en organisasjon med flinke og engasjerte folk både sentralt,
regionalt og lokalt. Og husk at dere representerer ALLE squashspillere og klubber i Norge gjennom
dette vervet.
Lykke til med den videre utviklingen videre og til dere alle – ha et godt Ting!

