
       

 

Nidaros Open 2023 

Turneringsrapport 
 

Nidaros squashklubb avholdt Platinum-turnering helgen 20-22. januar 2023 med 50 
påmeldte spillere. Like før turneringsstart måtte dessverre to spillere trekke seg på grunn av 
sykdom.  

Det ble arrangert tre klasser: Herre Elite, Herre A og Dame Elite, med 16-mannstrekning 
(Monrad) i Herre Elite og 32-mannstrekning (Monrad) i Herre A. For Dame Elite ble det 
arrangert Groups + Playoff. Hele 10 spillere var påmeldt i dameklassen, noe som er gjorde at 
det ble mange kamper gjennom tre turneringsdager.   

I Herre Elite finalen var det 1.seedet Andreas Knoph (Bergen Squashklubb) som slo 2.seedet 
Sebastian Hyllan (Bærum Squashklubb). Finalen ble tøff og jevn, men Andreas vant til slutt 3-
1. Tredjeplassen gikk til evigunge Tiit Anderson (Bergen Squashklubb) som trakk det lengste 
strået foran Wiggo Olsen (Bodø Squashklubb). 

I Dame Elite finalen var det 1.seedet Cloe Kalvö (Lysaker Squashklubb) som beseiret 2.seedet 
Emilia Kaniewska (Lysaker Squashklubb) 3-0. Første game var intens og gikk til tiebreak, men 
Cloe hadde rimelig god kontroll i de to neste gamene. Tredjeplassen gikk til Maria Bukier 
(Oslo Squashklubb) foran Hedda Corneliussen (Drammen Squash).  

Herre A finalen gikk mellom to lokale spillere, Per Helge Toset (Nidaros Squashklubb) og 
Hans Olav Leknes (Nidaros Squashklubb). Disse to kjenner hverandres styrker og svakheter 
gjennom tidligere oppgjør, men det var til slutt Per Helge som gikk seirende ut av duellen 
med 3-1. Tredjeplassen gikk til Øyvind Salvesen (Nidaros Squashklubb) foran Børge Størvold 
(Nidaros Squashklubb).   

I Herre A klassen deltok mange lokale (inkl. NTNUI) spillere.   

Det ble servert rikelig med mat og drikke – spesielt på lørdag hvor lunsjen besto av sushi og 
tapas levert av Sot / Sabrura.  

Pengepremier for både Herre og Dame Elite var fordelt med; 1.p kr. 2.500, 2.p kr. 1.500 og 
3.p kr. 1.000. 

Premier for Herre A var utstyr og gavekort levert av BigBite, Sot/Sabrura og 3T. I tillegg var 
det uttrekkspremier til to tilfeldige spillere.   

 



Turneringen ble live-streamet via RankedIn, selv om det var noen tekniske utfordringer i 
starten av turneringen. Det viste seg at SportCam-appen via RankedIn kun aksepterte 
Android-telefoner nyere enn tre år. Alle Iphone-modeller og eldre Android-telefoner ga 
hakkete streaming på Youtube. Alle finalene ble streamet i feilfri kvalitet.  

3T Sluppen har vært med å planlegge denne turneringen og lagt alt til rette for at vi kunne 
benytte senteret ut over normal åpningstid. Vi har fått disponere de fasilitetene vi hadde 
behov for å gjennomføre en vellykket turnering. Tilbakemeldinger vi har fått underveis (og i 
ettertid) borger for at vi vil gjenta suksessen også neste år.  

Flott å se hele seks deltakende juniorer i aksjon i helga. Det blir spennende å følge disse i 
fremtiden.  

Sports- og landslagssjef Filip Madaric bivånet turneringen denne helga. 

 

Vi i Nidaros Squashklubb takker for godt oppmøte og ønsker alle velkommen tilbake ved 
neste anledning.  

 

Turneringsstøtte kan utbetales kto. 1506.54.60103 

 

Trondheim, 23. januar 2023 

 

Nidaros Squasklubb 


