
Turneringsrapport Open Open 2022

Oslo Open ble arrangert av Oslo Squashklubb 4-5 mars på Myrens Squashsenter.
Det var en turnering for både juniorer og seniorer. Det var 56 påmeldte, der 12 spilte i
juniorklassene som ble delt inn i nybegynnere og øvede.  I damer  var det en fin klasse med 9
spillere, der mange juniorer bestemte seg i siste liten for å være med - veldig bra.
I herreklassen var det nok litt færre med, da det både uken før og uken etter ble arrangert
platinum turnering og 3 turneringer på rad i Oslo området er ikke så gunstig.

Dessverre var det også denne gangen noen som meldte avbud bare kort tid før start og noen
som trakk seg etter første kamp, noe som er veldig ødeleggende for de andre som gjerne vil
spille flest mulig kamper.

Damer ble satt opp med gruppespill i innledende og sluttspill, herre klassene var Monrad
draw og junior klassene var Monrad og gruppespill for de yngste.

Vi hadde streaming med mobiler via SportCam på 6 baner. Det ble servert thai mat til lunsj.

Det var fint å se hvor godt det fungerte med juniorer og seniorer samlet på samme turnering
og det var også mye smil og godt samhold i alle aldre både på og utenfor banen. Som alltid
var det mange gode og spennende kamper.

I herrer Elite må vi gratulere Sebastian Hylland som tok sin første seier i Elite herrer -
imponerende for 15 årig juniorspiller. I finalen spilte han mot Victor Lawton og vant 3-0.
3.plassen gikk til Dawood Atif som slo Elias Ratejczak 3-1.

I damer ble det et finale-gruppespill mellom Melanie More, Camillia Hendy og Irene Fossen.
Alle kampene var veldig jevne og det ble seier med liten margin til Irene, Melanie på andre
og Camilia på 3. plass.

I herrer A var det en kvalifisering til 16 draw, der Kjetil Taaje vant over Magnus Greve i
finalen og Patricio Contreras tok en 3.plass over Dmitrijs Artemjevs.

I junior øvet vant Philip König over Adyan Ali og Ahmed Mustafa Awan på 3.plass.
I junior nybegynner ble det ikke kåret noen vinner, da alle var vinnere :)

Det var lik pengepremie i damer og herrer Elite. I de øvrige klassene ble det sponset med fine
premier fra Myrens. I tillegg ble vi sponset med Dunlop baller. Det setter vi stor pris på, tusen
takk for all sponsing!!

Stor takk også til alle som stilte som dommere og alle som hjalp til og selvfølgelig til hele
Oslo Squashklubb teamet.



Resultater:

Damer:
1. Irene Fossen
2. Melanie Moore
3. Camillia Hendy

Herre Elite:
1. Sebastian Hylland
2. Victor Lawton
3. Dawood Atif

Herrer A:
1. Kjetil Taaje
2. Magnus Greve
3. Patricio Contreras

Junior Øvet:
1. Philip König
2. Adyan Ali
3. Ahmed Mustafa Awan

Øvrige resultater finner du på turneringssiden i Rankedin:
https://rankedin.com/en/tournament/8852/oslo-open-2022-gull-host/results

- Antall påmeldte: 56 spillere
- Støtte: kr 7.500
- Utbetales til Oslo Squashklubb konto: 6012.06.50397


