
 

Turneringsrapport SB 1 Helgeland Open 2023 (senior/junior) 

Dato: 17. – 18. februar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknad turneringsstøtte: 

- Antall påmeldte: 29 spillere 

- Støtte: kr 5.000 

- Utbetales til Mosjøen squashklubb, konto: 4516 25 56006 

Turneringen: 

Mosjøen squashklubb har for 6.gang arrangert en norgescupturnering i Mosjøen. 

Turneringskomitéen i klubben var veldig spent på påmeldingene i forkant av turneringen, og 

ved påmeldingsfristen var det litt skuffende påmelding. I samråd med Norges squashforbund, 

utvidet vi påmeldingsfristen med 2 dager, og endte opp med 29 deltakere. Disse deltakerne 



fordelte seg på 16 i Elite herrer, 4 i Elite damer, 6 i Herre A og 6 i en junior mix U15-klasse. 

Noen spillere spilte i flere klasser for å få litt flere kamper og utfordringer. Det var 1 dame 

som spilte i både Elite damer og Herre A, og 3 juniorer spilte i juniorklassen, dameklassen (2) 

og Herre A (1). 

I år var det kun spillere fra region nord, fra Bodø, Lovund, Rana og Mosjøen. Det var et høyt 

nivå på turneringen der vi i elite herrer hadde 3 spillere ranket topp 20 i Norge, samt noen 

spillere som tidligere har vært høyt på norgesrankingen og som gjorde comeback. Dette viser 

hvor stor interessen er for en norgescupturnering i regionen. 

Med kun to baner, gikk det i ett fra start kl. 16.30 fredag og til finalene var ferdigspilte ca. 

15.00 lørdag. Vi hadde Monrad 16-trekning i elite herrer, Round robin med play-off i elite 

damer og Round robin med play-off  i Herre A. I juniorklassen var det også Round robin med 

play-off.  Seniorklassene spilte best av 5 sett mens juniorklassen spilte best av 3 sett. Det ble 

satt av 25 min til hver kamp begge dager, og det viste seg å være ganske korrekt tidsmessig. 

Vi hadde live-stream på bane B under hele turneringen, og det fungerte nesten perfekt.  

Klubben hadde hentetjeneste for tilreisende spillere som kom med fly/tog, og under 

arrangementet ble det servert en enkel lunsj (lørdag). 

Turneringskomitéen brukte Facebook aktivt før arrangementet for å skape blest om det. Det 

ble også dekning, både før og etter arrangementet, i lokalpressen med artikler i 

Helgelendingen.  

Det ble mange gode og tette kamper i turneringen, spesielt da vi nærmet oss finalene. I 2020 

var det 11 påmeldte i dameklassen, mens det i år var 4. Tidligere år har vi også hatt bra 

påmelding i dameklassen, helt på nivå med andre, store turneringer i de store byene. Vi skulle 

gjerne sett at flere damer meldte seg på og tror den lave påmeldingen i år fortsatt skyldes 

pandemien og at folk ikke har kommet ordentlig i gang med squash igjen. Mosjøen 

squashklubb håper på større deltakelse på damesiden når vi skal søke om å arrangere ny 

turnering i 2024. 

Klubben hadde satt opp en stor dataskjerm som viste kampoppsettet med tidspunkt og denne 

ble oppdatert kontinuerlig slik at spillerne kunne følge med på når de skulle spille neste kamp. 

Vi fikk gode tilbakemeldinger, både fra egne spillere og tilreisende, på et godt gjennomført 

arrangement. Turneringen ble gjennomført i en fin, sosial atmosfære, hvor spillerne utvekslet 

erfaringer og tips samt var flinke til å heie frem de som var på banen.  

Det var totalt 29 personer påmeldt turneringen ved utløpet av utvidet påmeldingsfrist. Det ble 

en skade på en spiller på spilledag 1 og to spillere som trakk seg på grunn av sykdom. Dette 

gjorde til at noen kamper utgikk. Ellers fullførte alle spillerne turneringen. I alt ble det spilt 46 

kamper på 2 dager. 

 

 



Resultat: 

Elite herrer 

1. Wiggo Olsen, Bodø squashklubb 

2. Peter Skrabak, Mosjøen squashklubb 

3. Aihm Alkadhmani, Rana squashklubb 

Elite damer 

1. Erle Sølna, Lovund squashklubb 

2. Marthe Steinsdatter Bergmann, Mosjøen squashklubb 

3. Sofia Jørgensen, Mosjøen squashklubb 

Herre A: 

1. Kevin Andre Fagerheim, Mosjøen squashklubb 

2. Sondre Rubenson Nygård, Lovund squashklubb 

3. Halvor Folstad Åkervik, Mosjøen squashklubb 

 

På grunn av aldersdifferansen i juniorklassen (10 – 14 år), valgte vi å ikke rangere disse, men alle fikk 

like premier ved turneringsslutt. 

 

Mosjøen, 28. februar 2023, 

Marthe Steinsdatter Bergmann 

Turneringsansvarlig 


