Junior NM 2021
Turneringsstøtte:
- Antall påmeldte: 32 spillere
- Støtte for junior NM: 10.000,- Utbetales til Bodø SquashKlubb konto: 4509.11.62532
Junior NM ble arrangert helga 27-29. august på Rapida Sportssenter i Bodø. I år som i fjor, har som
kjent vært et vanskelig år ifm. covid, og det var en utfordring å arrangere denne turneringen.
Opprinnelig skulle vi ha arrangert junior NM allerede i april 2021, men på grunn av stor
smittespredningen i Bodø ble vi nødt til å utsette dette til august, og dette var tidspunktet som var
ledig i Nsqf sin turneringskalender.
Bodø squashklubb ønsket helst å arrangere det litt senere fordi det ikke er helt gunstig å gjennomføre
junior NM rett etter ferien. Mange deltakere ønsker å ha et godt treningsgrunnlag når de først deltar i
en konkurranse som NM. Vi var også litt uheldig med timingen fordi det ble arrangert en rekke
konfirmasjoner samt en stor fotballturnering denne helgen, noe som medførte at hotellpriser ble
dramatisk dyrere. Konsekvensen av dyrt opphold og reise, samt at turneringen ble gjennomført rett
etter ferien, tenker vi gjorde at deltakelsen ble noe lavere enn forventet.
Selve turneringen ble uansett en vellykket affære, og Bodø Squashklubb kom seg på tross av noen
utfordringer helskinnet gjennom arrangementet. Vi fikk gode tilbakemeldinger og de som deltok
virket fornøyd med helga. Taxi-service som vi hadde hele helga bidro nok også til god stemning, og var
et populært tilbud. Lørdag hadde vi varmlunsj (finnbiff gryte) som også ble godt mottatt.
Vi hadde en fin blanding av deltakere fra ulike squashklubber i Norge. Blant annet fra Oslo, Bærum
(flest påmeldte), Bergen/Fana i sør og Lovund og Mo i Rana i nord. Vi gjennomførte turneringen for
klassene U13, JU15, GU15, JU17, GU17, JU19 og GU19. Det ble delt ut medaljer i alle klasser unntatt
U13 som fikk deltaker-pokaler.
Kampene begynte fredag kl.18.30 og vi var ferdige omtrent kl. 21:30. Lørdag begynte vi kl 09.30 og
avsluttet i 16.30. Søndag startet vi 10:00 og avsluttet kl 14:00 med utdeling av medaljer. Vi valgte å
ikke ha for lange økter hver dag siden dette var et junior NM.
Vi disponerte i år 4 av de 5 banene på Rapida og det var tilstrekkelig siden turneringen ble fordelt
over tre dager.
Streaming fungerte utmerket og vi hadde i år streaming av 2 baner, siden vi fikk hjelp av Bærum
squashklubb til å dekke en bane ekstra. Det nye WIFI fibernettet i hallen fungerte også bra.
Avisa Nordland skrev 3 flotte artikler om arrangementet og vi fikk god PR for klubben vår og squash
generelt. Se alle artiklene her

Medaljevinnere:
JU15
1. Norah Myhre Fjellgaard - LOVUND
2. Maria Isabelle Myrbø - BÆRUM
3. Erle Sølna - LOVUND
GU15
1. Sebastian Hylland - BÆRUM
2. Eirik Anderson - BERGEN
3. Jonathan Trengereid - ØVRE ROMERIKE
JU17
1. Camilla Hendy - MOSS
2. Nora Myhre Fjellgaard - LOVUND
3. Erle Sølna - LOVUND
GU17
1. Sebastian Hylland - BÆRUM
2. Michael Mastalir - BERGEN
3. Fabian Foss - BERGEN
JU19
1. Irene Fossen - BÆRUM
2. Camilla Hendy - MOSS
3. Maria Ringnes - BÆRUM
GU19
1. Andreas Meling Knoph - BERGEN
2. Dawood Atif - BÆRUM
3. Michael Mastalir - BERGEN

Bankett:
Vi hadde en hyggelig bankett-middag på restauranten/samarbeidspartneren «En Kopp» lørdag kveld.
Maten smakte godt og underholdningen med Kahoot ble vellykket.
Takk til samarbeidspartnere:
Bodø Squashklubb vil takke “Rapida Sportssenter” for rimelig baneleie, “En Kopp” for kaffe/kaker og
lokale til Bankett, ”craft” for premier.
Vi ønsker også å takke Vibeke Thoresen Wiig for all hjelp vi fikk i forbindelse med oppsett av turnering
i Rankedin og gjennomføring av seeding. Vi vil takke Filip Madaric for all hjelp i forbindelse med å
bestemme seeding på deltakerne. Vi vil takke Norges Squashforbund og turneringskomiteen for hjelp
og støtte til planlegging av arrangementet. Til slutt vil vi takke alle deltakerne for god innsats og godt
humør!
Turneringsleder
Alexander Johnsen
Bilder fra turneringen:
Dere kan se mange fine bilder fra turneringen i facebook gruppa “Squash for alle”.
https://www.facebook.com/groups/2044133088954445
Her er alle vinnerne:

Og noen stemningsbilder fra helga:

