
 

 

Moss Spenst Open 2022 

 

Turneringsrapport 
 
Moss og Omegn Squashklubb avholdt sesongens første seniorturnering helgen 9-10 september, med 
14 spillere påmeldt. Tross litt lav påmelding ble det mange gode kamper og det ble vist mye 
spillerglede etter 2 litt dårlige år mtp covid. Det ble arrangert 16 trekninger for Herrer Elite med 10 
deltakere og round robin spill med 5 deltakere for Damer Elite. 
 
I Herrer Elite finale møttes Marius Kjeldahl (Bærum Squashklubb) og Lars Erik Jacobsen (Oslo 
Squashklubb) i en jevn og god finale som ringreven Marius vant 3-1 til slutt. I kampen om 3 plass 
måtte ble det en hard og intens kamp mellom Victor Lawton (Oslo Squashklubb) og nykommeren 
Timand Heiberg (Moss Squashklubb) hvor Victor dro i land en 3-0 seier med Tie-Break i både game 2 
og 3. 
 
Vinner av Dameklassen ble Melanie Moore (Lysaker Squashklubb) etter solid og godt spill. I 
dameklassen var det mange jevne kamper og det var spennende helt til siste kamp mellom Melanie 
og Camillia Hendy (Moss Squashklubb) ift hvem som kom til å gå av med seieren. Om Camillia hadde 
vunnet over Melanie hadde vi hatt 3 stk med likt antall matchpoeng. Men Melanie viste seg å være 
sterkest også her og avgjorde gruppespillet med en 3-1 seier. 2.plass gikk til Shelley Martinsen 
(Lysaker Squashklubb), mens 3.plass gikk til Camillia Hendy. 
 
Lørdagen ble det servert enkel lunsj med kyllingsalat og varme karbonader med stekt løk fra den 
lokale slakteren som slo godt an. 
 
Vi i Moss og Omegn Squashklubb er meget fornøyde med arrangementet og håper på enda bedre 
påmelding på neste turnering i januar. Takker også sponsorene, Spenst, Better Globe og 
Squashbutikken. 
 
Vi søker herved om turneringsstøtte på 2500 kroner basert på 14 deltakere. Innvilget beløp kan 
overføres til klubbens konto 1080.44.93250 
 
Sportslige hilsener fra oss i 
Moss og Omegn Squashklubb 

 

 

 



 
 


