
Turneringsrapport Open Open h2022

Oslo Open ble arrangert av Oslo Squashklubb 11-12 mars på Myrens Squashsenter.
Det var en turnering for både juniorer og seniorer. Det var 67 påmeldte, der 13 spilte i
juniorklassene som ble delt inn i nybegynnere og øvede.  I damer  var det 10 spillere, noe
som var veldig bra.
Dessverre var dette en periode med mye Corona smitte, så samme dag som turneringen skulle
starte måtte 5 melde seg av, men fikk heldigvis inn 4 sporty erstattere.

Damer ble satt opp med gruppespill i innledende og sluttspill, herre klassene var Monrad
draw og junior klassene var gruppespill med playoff.

Vi hadde streaming med mobiler via SportCam på 4 baner under hele turneringen. Det ble
servert thai mat til lunsj.

Det var fint å se hvor godt det fungerte med juniorer og seniorer samlet på samme turnering
og det var også mye smil og godt samhold som vistes i alle aldre både på og utenfor banen.
Spesielt fint å se gleden til junior gruppene.

Som alltid var det mange gode og spennende kamper. I herrer Elite fikk vi en ny konge, der
Abdalla Tarek storspilte og slo Adrian Østbye 3-1. Elias Ratejczak var tilbake og spilte på
høyt nivå, men tapte for Gard Aasness om bronseplassen.

I damer ble det et gruppespill mellom Chloé Kalvø, Elin Blikra og Irene Fossen spilte alle
mot hverandre. Det var jevne kamper alle sammen, der Chloe til slutt ble vinner, Irene på
andre og Elin på tredje. Imponerende spill av Chloé som også spilte i herrer elite.

I junior klassen spilte de også gruppespill der Adyan Ali vant over Ahmed Mustafa Awan og
Lukas Skodbo.

I herrer A var det en stor klasse med 32 trekning, der flere “gamle” kom tilbake etter lang
pause. Det var gøy å se at Oslo Squashklubb gutta var i slaget, der Simen Wiig vant over
Eyvind Strømsvåg etter en spennende finale og Daniel Estensen storspilte og slo Melanie
Moore og fikk bronse.

Det var lik pengepremie i damer og herrer Elite. I juniorklassene og  herrer A ble vi sponset
med utstyr fra Myrens og Eye. I yngste juniorklasse fikk alle premier. I tillegg ble vi sponset
med Dunlop baller. Det setter vi stor pris på, tusen takk for all sponsing!!

Stor takk også til alle som stilte som dommere og andre som hjalp til og selvfølgelig til hele
Oslo Squashklubb teamet med Gry i spissen og Andrine, Elias, Stein, Antonio, Daniel og
Simen.



Resultater:

Damer:
1. Chloé Kalvö, Lysaker squashklubb
2. Irene Fossen,  Bærum squashklubb
3. Elin Blikra, Åsane Squashklubb

Herre Elite:
1. Abdalla Tarek, Stavanger Squashklubb
2. Adrian Østbye, Oslo Squashklubb
3. Gard Aasness, Bærum Squashklubb

Herrer A:
1. Simen Wiig, Oslo Squashklubb
2. Eyvind Strømsvåg, Søm Squashklubb
3. Daniel Estensen, Oslo Squashklubb

Junior Øvet:
1. Adyan Ali, Bærum Squashklubb
2. Ahmed Mustafa Awan, Oslo Squashklubb
3. Lukas Skodbo, Oslo Squashklubb

Øvrige resultater finner du på turneringssiden i Rankedin:
https://rankedin.com/en/tournament/7347/oslo-open-v2022/results

- Antall påmeldte: 67 spillere
- Støtte: kr 7.500
- Utbetales til Oslo Squashklubb konto: 6012.06.50397


