Oslo Open 2016
Oslo Open ble arrangert 4-6 november i regi av Oslo Squashklubb.
Det ble også i år mange påmeldte, vi hadde 89 deltagere, derav 43 juniorer og 46 seniorer. Vi har
valgt å ha en turnering der juniorer og seniorer kan treffes og også spille mot hverandre, slik at flere
stilte i 2 klasser og dette ga et utgangspunkt for 249 kamper for helgen.
Med så mange kamper og samling av de yngste juniorkamper på en dag, så ble det dessverre litt
ugunstige tider/antall kamper for noen seniorer og det må vi beklage.
I tillegg førte det til at vi trengte noen flere frivillige dommere underveis og det var flott å se at så
mange stilte opp. Vi vil derfor takke alle spillere og foreldre for at de er så tålmodige med
arrangørene og villige til å bidra for at vi får til en veldig god turnering.
Vi fikk en dameklasse med 8 påmeldte, men skulle gjerne hatt enda flere. Positivt var det at vi fikk
jenteklasse i U15, U17 og U19, selv om klassene ikke var så store.
Pga. den store interessen, så ble det mest hensiktsmessig å ha en 64 trekning i herrer.
I klassene U11 og U13 satt vi opp kamper kun på lørdagen, da det er ønskelig å samle de så mye som
mulig. Vi så at i de yngste klassene var det mye glede og de var stort sett på banen fra de kom til de
dro, der noen spillere hadde opptil 7 kamper på en dag.
Finalene:
I herrefinalen møtes Sindre Snørteland Roaldsøy og Adrian Østbye til en spennende avslutning på
helgens turnering. Kampen ble veldig jevn og det ble ikke avgjort før i 5. game, der Adrian vant til
slutt. Gamesifrene ble som følger: 11-9, 8-11, 11-6, 6-11, 11-6.
I damefinalen møtes Karoline Hegbom og Madeleine Hylland til også en veldig spennende og jevn
match. Denne finalen gikk også til 5 og "siste game" hvor Madeleine til slutt dro i land en 3-2 seier
med gamesifrene: 11-9, 12-10, 5-11, 5-11, 11-8.i
Videre kan det nevnes at det var også mange jevne finalekamper i juniorklassene. I Gutter U15 og
Gutter U17 ble det også avgjort i 5 og "siste game".
Topp 3 resultatene:

Herrer
1. Adrian Østbye, Oslo SK
2. Sindre Snørteland Roaldsøy, Hafrsfjord SK
3. Trym Åckerström Aasness, Bærum SK

Damer:
1. Madeleine Hylland, Bærum SK
2. Karoline Hegbom, Vangen SK
3. Andrea Myhre Fjellgaard, Lovund SK
JU19:
1.

Chloe Kalvo, Lysaker SK

2.

Lotte Flesjø Toverød, Moss SK

3.

Helene Skaret Karlsen, Bærum SK

GU17:
1.

Elias Boyd Ratejczak Oslo SK

2.

Simen Wiig, Oslo SK

3.

Nicolay Bø, Bærum SK

JU17:
1.

Ulrikke Bore Ribesen, SK

2.

Celine Wiig, Oslo SK

3.

Irene Fossen, Bærum SK

GU15:
1.

Andreas Meling Knoph, Bergen SK

2.

Amund Feness, Larvik SK

3.

Mathias Grøsfjeld, Hafrsfjord, SK

JU15:
1.

Celine Wiig, Oslo SK

2.

Irene Fossen, Bærum SK

3.

Camilla Hendy, Moss SK

De øvrige kamper finner dere på tournament software. link

Vi i Oslo Squashklubb vil takke Wilson, Salming, Dunlop, Lillevik IT og Myrens Sportssenter for
sponsing av flotte premier. I tillegg, vil vi gi en stor takk til Pontus Johansson v. Myrens for god hjelp i
forkant.
Gratulerer og takk for god innsats fra alle i turneringskomiteen og deltakere.
Turneringsleder
Vibeke T. Wiig

