Sarprsborg Salming Open 2017

Sarpsborg Salming Open ble avholdt på Sarpsborg squashsenter 13.-15. oktober.
Turneringen startet på fredag med dameklasse og mye kvalitetssquash. Vanja Eggesvik fra Sarpsborg
gjennomførte sin første Norgescupturnering og overbeviste med en sterk tredjeplass etter å ha
vunnet 13-11 i femte sett mot sterke Magdalena Rosenblad. Publium var så ivrige under matchen at
de måtte roes ned av spillere og dommer. Hærlig:) I finalen møttes oppskriftsmessig Chloe Kalvø og
Melanie Moore. Melanie holdt fokus med variert spill og gode lengder og avgjorde i tre strake. En
kvalitetsmatch som høstet mye applaus fra de oppmøtte og fortsatt ivrige tilskuerne.
På lørdag startet herreturneringens to klasser, og flere interessante matcher allerede i 1. runde.
Hyggelig var det f.eks å se den gamle ringreven Daan Van Der Dussen på parketten igjen. Han viste
svært god form og vil definitivt klatre på rankingen framover hvis han fortsetter å spille framover.
Sondre Vatnebryn var også et nytt bekjentskap for oss, og han viste seg definitivt verdig en plass i
eliteklassen. Blir spennende å følge ham framover.
I herre A ble det et oppgjør mellom Sarpsborg og Moss om de gjeveste klassene. Som i fjor ble Moss
de sterkeste og tok 1. og 3. plassen ved henholdsvis Bjørn Tore Edvardsen og Bjørn Vidar Eikeland.
Svært hyggelig at de to Østfoldklubbene deltar på hverandres arrangement og har et
konkurranseforhold med vennligsinnet byhumor og ørlite ære og alvor. Sarpsborgs egen Bjørn Reidar
Andersen tok 2. plassen og splittet heldigvis Mosingene, sett fra arrangørens synsvinkel.
I eliteklassen fantes det denne gangen ingen Mossinger, men hele 4 sarpinger. En milepæl for den
relativt nystartede klubben. Åpenbart ble de kjempende om platen og klubbens høyest rankede
spiller Bjørn Vidar Aaserud tok en sterk 9. plass. Radarparet Stian Soli (Blesen) og Pål Espen Ramberg
(Blekkspruten) møttes i avgjørende match om 11.12plassen og innfridde publikums forventninger om
en tett og jevn kamp der dommerparet fikk nok å gjøre pga kynisk vurderinger på parketten av de
ellers så gode vennene:) Soli tok siste stikk med 13-11 i avgjørende i noe som kalles en fortjent seier.
(Red adm: forfatter av dette referat er Soli selv, og kan muligens oppfattes som inhabil).
I Bronsefinalen fikk vi nok en thriller der evigunge Shahab Hussain til slutt nedsablet en godtspillende
Bjørn Rune Østerhus. Matchballer begge veier, høyt tenningsnivå og fylte tribuner med publikum
som alle satt med hjertet i halsen og hjemmelagde vafler i hånda gjorde Sarpsborg squashsenter til
stedet å være denne helga. 13-11 til Shahab i femte og en fantastisk oppvarming til selve finalen
mellom Norges nummer 1 Adrian Østbye og NM vinner Sindre Roaldsøy.
Adrian startet nådeløst med klare signaler om at han har tatt nye steg og har hatt internasjonal
matching på PSA-touren det siste året. I tredje sett snudde det, og det var åpenbart at Adrians gamle
ankelskade spilte ham et puss. Hvor mye det påvirket sett fire vet vi ikke, men Sindres gameplan
fungerte og han spilte plettfritt fram til Adrian måtte kaste inn håndkledet midt i femte sett pga
skaden. Utrolig synd da gutta viste kanonform og virkelig spilte opp til dans så lenge det varte.
Som vanlig stilte Salming opp med flotte utstyrspremier, og klubben vartet opp med varmlunsj begge
dager og Vanjas uovertrufne vafler. Tusen takk til family sportsklubb, Even Akselsen og Jon Olsen i
Sarpsborg squashsenter, Salming og alle frivillige og deltagere. Det lukter platinum til neste år i
Sarpsborg. Og vi gleder oss!

