Salming Norwegian junior Open 2017

Turneringsrapport
Oslo squashklubb har i samarbeid med NSqF arrangert den internasjonale turneringen Salming
Norwegian junior Open 2017. Turneringen ble holdt fra 31.3-2.4 på Myrens Sportssenter.

Det var 65 påmeldte i klassene fra U13 til U19, noe som lover godt for squashen framover.

Vi hadde deltagere fra 11 forskjellige land, deriblant fra Australia, USA. Ukraina, Sverige, Danmark,
Finland, Egypt, Nederland, Belgia og Irland. Det var spesielt god deltagelse i klassene BU15 og 17,
men dessverre var det få påmeldte i GU19, slik at vi måtte slå sammen GU17 og 19. Alle de andre
klassene ble gjennomført og med anbefaling fra Lauren Selby valgte vi å sette opp round robin i de
fleste klasser.

Vi hadde streaming på en av banene under så si hele turneringen, men noen tekniske problemer
innimellom dessverre. Dette ble streamet direkte på Oslo Squashklubb sin Facebookside og det kom
mange positive kommentarer inn fra forskjellige nasjonaliteter.

Det var mange gode og spennende kamper og de norske slo godt fra seg i alle klassene med seier i 3
klasser med Gard Aasness, Madeleine Hylland og Celine Wiig (færre utenlandske i de klassene) og
syns det kan nevnes at det ble en flott 3.plass i den største klassene BU15 på Oliver Gangsø Badawy.
Det var god stemning under hele turneringen og lørdagen ble avsluttet med en hyggelig bankett på
Myrens kjøkken, der det var en god sosial tone mellom juniorene fra forskjellige nasjonene.

Foruten sponsorer hadde dette ikke vært mulig og vi ønsker å takke Salming, Eye, Grays for supre
premier, Dunlop for baller, Lillevik IT for IT-hjelp/webside og Myrens Sportssenter for god hjelp. En
stor takk også til mine gode støttespillere i Oslo Squashklubb og super kjørehjelp og dømming fra
andre klubber.

Dere finner alle resultatene på esf.tournamentsoftware:
http://esf.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=BCF0FE06-3A8A-4112-8FC627065CDEAC3E

Mvh arrangements komiteen fra Oslo squashklubb

