Turneringsrapport NM 2021
Oslo Squashklubb var glade for å kunne arrangere NM i 2021, fra 24.6-27.6 på Lysaker squash/SQF.
Kort tid i forveien ble det vurdert om NM i det hele tatt skulle arrangeres i juni eller om det evt.
skulle utsettes til høsten og det var helt opp mot turneringsstart usikkerhet rundt antall spillere som
kunne delta.
For å få med flere toppidretsutøvere, ble herrer utvidet til en 48 klasse der 32 spillere måtte ut i
kvalifisering og der de 16 høyest rankede gikk direkte til hovedrunden.
Dette ga flere mulighet til å være med, men vi kunne samtidig se at det var færre tilreisende og også
færre spillere generelt som meldte seg på, antagelig pga. at de ikke har hatt mulighet til å trene
squash på lang tid i enkelte områder.
I damer ble det en fin 16-klasse, noe som faktisk var en økning fra året før.
Det var allikevel så si alle topprankede med, med unntak av noen få med skade. Totalt var det 5 som
måtte trekke seg, men vi fikk heldigvis inn 5 andre sporty deltakere og deriblant presidenten som
stilte på kort varsel.
Det var også denne gangen lagt til rette for smittevernhensyn og arrangert i henhold til reglene som
endret seg kort tid før arrangementstart. Denne gangen da heldigvis til noe lettelser, slik at det bl.a.
ble mulig med et litt større publikum. Det ble satt opp informasjon om smittevern, tildelte plasser og
benyttet QR kode for registrering av alle som var innom.
Streaming ble satt opp på 4 - 5 baner, så det ga gode muligheter for å kunne følge med utenifra.
Hovedbanen var sett på over 600 ganger på finaledagen.
I tillegg ble det jevnlig publisert informasjon og lenker på Facebook.

Som alltid var det mange gode og spennende kamper og i damer fikk vi som i fjor NM et oppgjør
mellom Chloé Kalvø og Melanie Moore i semifinalen. Det ble også denne gangen en meget
spennende kamp, der Chloé tok revansj og vant til slutt 3-2.
I den andre semifinalen spilte Irene Fossen mot Madeleine Hylland. Irene slo godt ifra seg, men
Madeleine som nylig hadde kom hjem fra et år i USA med god trening vant 3-0.
I bronsefinalen mellom Melanie og Irene ble det en kamp med gode plasseringer og taktisk spill, der
Melanie med sin rutine vant 3-0 (11-9 11-6 11-7)
I damefinalen var det duket for et oppgjør mellom 2 spente spillere, der Lotte Eriksen for første gang
på 16 år ikke var med. Kampen mellom Chloé og Madeleine ar en kamp som bar preg av godt spill,
hurtighet, attac angrep og volleyspill , der Madeleine tok gullmedaljen hjem med 3-0 (11-5, 11-9 og
11-3) og da et tronskifte.
I herrer begynte det med intense kamper allerede fra start og spesielt i 2. runde mellom Håkon
Standal og Ronny Åsbø der det var lange ballvekslinger, høy temperatur og fighting og Håkon vant
knepent etter 58 min. i 5. gamet.
I den ene kvartfinalen møttes så Håkon og Jesper Phillips. Jesper som også satser hardt viste at han
har trent godt mens han har bodd i USA i 2 år og vant 3-0.

Joar Karlsen fikk også mange tøffe kamper på veien, der han først møtte legendariske og
imponerende Andreas Åbyholm og det måtte 5. game til for å vinne.
Videre var det kvartfinalen mellom Joar og Adrian Østbye som ble en laaang (ca. 70 min.), men også
imponerende kamp. Joar kjempet og jeg tror ikke jeg har sett han bedre, men rutinerte Adrian dro
det hjem med 3-2 til slutt.
I tillegg ble det lagt merke til hvilken flott utvikling Andreas Meling Knoph har hatt og etter en
ordentlig slitekamp med godt lengdespill slo han Gaard Aasness 3-2 i kvartfinalen, men måtte etter
nok en god kamp se seg slått 1-3 i semifinalen mot Adrian.
På den nedre halvdel var det kvartfinale mellom Edvard Hegbom og Trym Aasness, der også Trym
måtte slite, da Edvart viste meget godt spill og som alltid god ballfølelse. Allikevel ble det seier med
3-1 til Trym.
I semifinalen mellom Trym og Jesper, var det godt hardt press fra Jesper, men Trym har en egen evne
til å hente opp det meste, gjøre lite feil og spilte også meget godt og det ble 3-0 seier til Trym etter
15-13 i siste gamet.
I semifinalen mellom Andreas og Jesper var det også en spennende, jevn og lang kamp og også her
meget godt spill og lange ballvekslinger, der Jesper vant 3-1 med sifrene 11-5 10-12 11-4 13-11 (50m)
Så var det som i fjor finale mellom Trym og Adrian og dermed klart for et storoppgjør igjen og det ble
det virkelig. Det var rett og slett en finale som inneholdt det meste og det var til å ta og føle på
intensiteten under hele kampen. Publikum heiet og det var en enorm stemning hele veien.
Det må nevnes at Adrian hadde 5 matchballer i 4. game, der Trym varierte spillet godt og fikk Adrian
til å løpe og de måtte gå til 5. gamet for å få avgjort kampen. Etter at begge hadde hatt flere
matchballer vant Adrian til slutt 3-2 med sifrene 11-9 11-6 1-11 13-15 14-12 etter 70 min. intens
kamp. En utrolig underholdende og spennende kamp!

Først og fremst ønsker vi å takke alle spillere da det en glede å arrangere for en så fin gjeng som også
er så hjelpsomme og greie og som gjør alt veldig enkelt for oss! I tillegg var det herlig å se så mange
supre, spennende kamper og fair spill!
Vi setter også pris på de mange hyggelige kommentarer om at NM ble arrangert, slik at de hadde et
mål å trene mot - slike gode tilbakemeldinger setter vi umåtelig pris på!
Det er mange å takke og jeg ønsker å gi en stor takk til de eminente dommerne som i perioder hadde
meget vanskelige avgjørelser som måtte tas på kort tid. Vi ønsker spesielt å takke Brian som var
hoveddommer med Jesper som god meddommer i finalen og til Nina Haugen som begge dømte
mange tette kamper og gjorde en utmerket jobb! Det var i tillegg mange frivillige som dømte kamper
tidlig og seint, men her var det så mange at jeg ser det som vanskelig å trekke fram enkelte navn.
Vi ønsker også å gi en stor takk til sponsorer, der Adapteo. med Brian Phillips sponset med kr. 5.000,Seid med Terje Hauan som sponset med kr. 3000,-, Craft med klær, Eye med utstyr/klær, Dunlop med
baller og Mouni med munnbind. Tusen takk, det setter vi utrolig stor pris på!
Stor takk også til vårt frivillig dream team i klubben med Gry som alltid i har full kontroll på alt fra
A-Å, streaming ansvarlig Dag Erik, i tillegg Andrine og Celine med mottak og lunsj, Øystein, Elias og
Stein som dømte en mengde kamper og hjalp der det trengtes og sist men ikke minst Antonio med
sine fantastiske bilder.

Stor gratulasjon til norgesmestere Madeleine Hylland og Adrian Østbye og til alle medaljører!

Resultater:
Damer:
1. Madeleine Hylland, Bærum Squashklubb
2. Chloe Kalvö, Lysaker Squashklubb
3. Melanie Moore, Lysaker Squashklubb
Herrer:
1. Adrian Østbye, Oslo Squashklubb
2. Trym Aasness, Bærum Squashklubb
3. Jesper Phillips, Moss Squashklubb

Øvrige resultater og streaming finner du på Rankedin:
https://rankedin.com/en/tournament/4997/senior-nm-squash-2021/results
- Antall påmeldte: 64 spillere
- Søker om støtte på kr 10.000,- til Oslo Squashklubb konto: 6012.06.50397

