Oslo Junior Open 2017, 27-28 januar
27-28 januar ble det arrangert junior turnering i regi av Oslo squashklubb.
Det var 39 påmeldte og så si alle spilte i 2 klasser, så det ble totalt 125 kamper.
Vi hadde en 16 trekning i U13, GU15 og GU17, så det var bra. Det ble holdt 2 jenteklasser, men skulle
gjerne hatt flere, så vi får håpe vi får til det ved neste anledning.
Som alltid, er det fint å se de yngste ha stor glede av å spille mange kamper og de har stort sett ikke
hvile under hele turneringen. Det var også mye godt spill i alle klasser.
I GU15 ble det en spennende finale, der Andreas Meling Knoph tok seieren 3- 1 mot Oliver Gangsø i
finalen.
I GU17 klatret Nicolay Bø helt til topp med fantastisk spill mot de noe eldre guttene. Han slo Elias 30 i semifinalen og Simen Wiig (som var noe skadet) 3-0 i finalen.
Som vanlig ble det en hard og jevn kamp mellom Gard Åckerström Aasness og Jesper Phillips i GU19,
der Gard vant 3-1.
I jenteklassen U17 var det også som vanlig en jevn kamp mellom Helene Skaret Karlsen og Ulrikke
Bore Ribesen, der Helene vant 3-2. Celine Wiig og Irene Fossen hadde gode kamper mot de litt eldre,
men måtte gi tapt og i tillegg måtte Irene trekke seg pga. skade.
Vi i Oslo Squashklubb ønsker å takke hovedsponsor Eye for supre premier, derav racketer og bagger.
Vi ble også sponset med fine premier fra Salming og baller fra Dunlop.
I tillegg har vi en IT sponsor fra Lillevik IT som bidrar gjennom hele året.
Ønsker også å takke Lars Erik Jacobsen som stilte opp begge dager og dømte masse kamper i tillegg
til generell hjelp i sekretariatet. I tillegg hadde vi frivillige som Antonio Diaz og Stein Gabrielsen som
kom og hjalp til med dømming.
Vi er en liten gjeng som arrangerer disse turneringene og setter stor pris på foreldre fra andre
klubber som bare slenger seg med å hjelper til med alt fra kaffelaging og dømming. I tillegg er det
flott å se at alle spillere som bidrar med å dømme mange flere kamper enn de var oppsatt til, da vi
trenger hjelp til de yngste.
Til slutt en stor takk til senterleder Pontus Johannessen som bidro med mye logistikk og praktisk
hjelp i forkant av turneringen.
Nedenfor er topp 3 resultatene:
De øvrige klassene finner dere på tournamentsoftware. Link
Gutter U15
1 Andreas Meling Knoph
2 Oliver Gangsø Badawy
3 Amund Feness [3/4]
Gutter U17
1 Nicolai B. Bø
2 Simen Wiig
3 Elias Boyd Ratejczak

Gutter U19
1 Gard Åckerström Aasness
2 Jesper Phillips
3 Elias Boyd Ratejczak
Jenter U15
1 Celine Wiig
2 Hedda Groven Hissingby
3 Marie Grøsfjeld
Jenter U17
1 Helene Skaret Karlsen
2 Ulrikke Bore Ribesen
3 Celine Wiig

Gratulerer og takk for god innsats fra alle deltakere.
På vegene av turneringsarrangører fra Oslo squashklubb Gry Estensen og Vibeke T. Wiig

