
Bodø Open 2022 - Vinter/Vårcup
Turneringsstøtte:

- Antall påmeldte: 20 spillere
- Støtte: 2500,-
- Utbetales til Bodø SquashKlubb konto: 4509.11.62532

Bodø Open ble arrangert 01. og 02. april på Rapida Sportssenter i Bodø.
Det var ikke så mange påmeldte som tidligere, men allikevel en fin bukett med deltakere fra ulike
squashklubber i Norge.  Blant annet fra Oslo, Lovund, Mosjøen og Mo i Rana. Vi gjennomførte
turneringen for klassene Herre Elite og Damer Elite.

Kampene begynte fredag kl.18.00 og vi var ferdige omtrent kl. 21.00. Lørdag begynte vi kl 11.30 og
spilte finalene lørdag i 15.00 tiden med premieutdeling rett etterpå. Vi disponerte alle de 5 banene på
Rapida.

Streamingkvaliteten på hovedbanen ble litt dårligere enn ønsket på fredagen, og det tenker jeg har
sammenheng med at det var mye trafikk på WIFI nettet av andre gjester i hallen enn
turneringsdeltakerne. Vi har også en utfordring med at videoene blir merket som privat og det
forhindrer visning av historiske kamper. Vi har etterhvert blitt oppmerksom på at dette skyldes nye
regler av youtube, så vi trenger visstnok mer enn 1000 abonnementer på Rankedin sin kanal for å
unngå problemet. Så vi oppfordrer alle til å abonnere på denne kanalen:

Vi benytter Rankedin for å administrere og gjennomføre turneringene, og som tidligere tar Wiggo
Olsen seg av administrasjon rundt oppsett av selve turneringen,  kampene og seeding. Det er til stor
hjelp, og forenkler jobben for de andre som er med å arrangere turnering i Bodø Squashklubb.

Vibeke Wiig er som alltid også en god støttespiller vi kan spørre dersom noe stokker seg.  Rankedin
applikasjonen fungerer bra og alle resultater ble løpende oppdatert. De som skulle dømme kamper la
inn poeng i Rankedin på mobilen uten problem.  Vi måtte også flytte på noen kamper underveis, men
det fungerte helt fint.



Finaler:
Det ble utdelt penger og premier til de beste spillerne.

Herrer Elite
Wiggo Olsen (Bodø Squashklubb) vant finalen i klasse herrer elite med 3–0 i sett mot Lincoln Leeder
fra Mosjøen Squashklubb. 3 plass gikk til Aihm Alkadhmani.

Damer Elite
Marthe Bergmann vant dameklassen. Sigrid Strøm Olsen fikk 2 plass og Marthe Notkevich Imingen
tok 3 plassen.

Resultater fra øvrige kamper:
De øvrige resultatene finner dere på
https://rankedin.com/en/tournament/8492/bodo-open-vinter-varcup/results

Bankett:
Det ble ikke gjennomført bankett på denne turneringen.

Takk til samarbeidspartnere:
Bodø Squashklubb vil takke Rapida Sportssenter for rimelig baneleie og premier (T-skjorter).
En Kopp for vafler og kaffe. Salten Aqua for røykelaks (gaveeske) som 1. Premie i dameklassen.
Posten for utlån av varebil. Skatt Nord for utlån av stoler og bord. Og ellers en stor takk til alle som
deltok!

Turneringsleder
Alexander Johnsen

https://rankedin.com/en/tournament/8492/bodo-open-vinter-varcup/results


Bilder fra turneringen:

Dere kan se mange fine bilder fra turneringen i facebook gruppa “Squash for alle”.
https://www.facebook.com/groups/2044133088954445

https://www.facebook.com/groups/2044133088954445

