Fana Cup 2021

Turneringsrapport
Fana Squashklubb arrangerte den approbierte turneringen Fana Cup i september. Turneringen ble
holdt på Bergen Squashsenter 24-25.september 2021. Totalt antall påmeldte var 43 spillere. Det ble
klargjort for 5 klasser – Herre og Dame elite, Herrer A, Junior Elite og Junior A. 28 deltakere i herre
klassene, 8 deltakere i dame klassen og 7 juniorer. Vi var veldig fornøyd med så mange deltakere i
årets Fana Cup turnering.
Vinner, 1 seed i Herrer elite var Edvard Hegbom fra Åsane Squashklubb som fikk god motstand av
Isak Joramo fra Lysaker Squashklubb i finalen. Men favoritten trakk det lengste strået og vant 3-0.
Edvard spilte veldig bra i denne turneringen og droppet ingen games i det hele tatt. Nikolai Aspen fra
Tromsø Squashklubb kapret bronsen i duell med Eivind Arntzen.
I dame klassen vant favoritten og 1 seed Elin Blikra fra Åsane Squashklubb. Elin hadde full kontroll i
finalen og veien dit. Hun droppet kun 2 games i turneringen. Irene Fossen fra Bærum Squashklubb
kapret sølvet og ga Elin god motstand i finalen, mens Jannike Utheim fra Fana Squashklubb sikret
bronsen i duell med Karianne Jenssen Blikra. Klubben er veldig fornøyd med at det ble 8 deltakere i
dame klassen.
I Herrer A klassen det spilte gode og lange kamper også. Topp seed Endre Vambheim fra Fana
Squashklubb ble slått ut av Graham Mills i runde 1 som vant Herrer A klasse i år. Fabian Foss tapte
finalen mot Graham og fikk 2. plassen. I bronsefinalen var det Hans Jakob Hjorteland fra Fana
Squashklubb som trakk det lengste strået mot Rasmus Hauan fra Hafsrfjord Squashklubb.
I junior elite klassen ble det round robin oppsett der alle møter alle i gruppespill. Vinner ble Carl
Kristian Knudsen, sølvet tok Michael Mastalir og bronsen gikk til Fabian Foss.
Det ble bare 2 deltakere i Junior A mellom søsken Jonas og Ingrod Alræk der Jonas vant.
Lørdag ble det servert god lunsj/noe å bite i med en god sosial stemning og tone. Vanligvis
arrangeres det bankett/fest på lørdag kveld, men dette utgikk i år pga covid-19.
Alle resultatene kan dere finne på rankedin:
https://rankedin.com/en/tournament/5699/fana-cup-2021
Totalt antall påmeldte var 43 spillere. Klubben ber om at støtte til turneringen på kr. 5000,overføres til konto 1503.93.18668
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