Senior NM 2017
Bodø squashklubb arrangerte senior NM 20. – 22. januar 2017. Vi opplevde stor deltakelse med 16
påmeldte i dameklassen og 62 i herreklassen. Flere trosset altså vær og vind for å komme opp ᠀�l
Bodø for å være med på arrangementet, noe vi er svært glade for.
Senior NM 2017 ble holdt på det helt nye treningssenteret Rapida Sportssenter med 5 nye og freshe
glassbaner, som vi er svært stolte over. Vi opplevde å få veldig gode ᠀�lbakemeldinger på banene og
senteret generelt.
Siden Rapida sportssenter ligger et stykke unna sentrum valgte vi å ᠀�lby gra᠀�s skyss mellom senteret
og hotellet. Vi hentet også folk på ﬂyplassen på torsdag/fredag og kjørte dem ᠀�lbake på søndag.
Lunsj ble servert fredag og lørdag. Fredag ble det servert pizza og lørdag kyllinggryte med brød og
salat. Søndag hadde vi sa柠� ut brød og pålegg ᠀�l de som må柠�e ønske å spise.
På kvelden på lørdag hadde vi banke柠� på Hundholmen Bryggeri. Her var det også stor deltakelse med
66 påmeldte. Noen tok det ut ᠀�l de sene na柠�e᠀�mene, mens andre satset på kampene på søndag og
gikk ᠀�dlig.
Finalen i herre var mellom Sindre Snørteland Roaldsøy og Adrian Østbye. De柠�e ble en utrolig
spennende ﬁnale som endte 3‐1 ᠀�l Sindre med gamesifrene: 6‐11, 11‐7, 11‐9, 14‐12. Vi gratulerer
Sindre som den nye norgesmesteren!
I dameﬁnalen mø柠�es Lo柠�e Eriksen og Madeleine Hylland. E柠�er en kjempeinnsats fra Madeleine
endte kampen 3‐0 ᠀�l Lo柠�e med gamesifrene 11‐4, 11‐2 og 11‐3. Vi gratulerer Lo柠�e som 13. ganger
norgesmester!
Topp 3 resultater:
Herrer:
1. Sindre Snørteland Roaldsøy
2. Adrian Østbye
3. Trym Åckerström Aasness
Damer:
1. Lo柠�e Eriksen
2. Madeleine Hylland
3. Melanie Moore
Vi synes arrangementet gikk veldig bra. Folk var på plass i ᠀�de ᠀�l kampene og vinneren s᠀�lte som
dommere e柠�er endt kamp eller fant en stedfortreder dersom de ikke hadde mulighet ᠀�l å dømme
selv. De柠�e gjorde at kampene ble spilt i ᠀�de og vi lå så å si e柠�er skjema hele veien, det er vi svært
takknemlige for.

Bodø squashklubb ønsker å takke Dunlop, Salming, Tecniﬁbre, Norges Squashforbund og Fossheim
Hotell for sponsing av premier og turneringsballer. Vi ønsker også å takke Radisson Blu for gode priser
på overna顠�ng, Rapida Sportssenter for lån av senteret og turneringskomiteen ved Lars Erik Jacobsen
for oppse柠� av kamper og svar på diverse spørsmål.
Til slu柠� ønsker vi å takke alle spillerne for en god innsats og hyggelige ᠀�lbakemeldinger.
Bodø Squashklubb.

