Oslo Open 2017
Oslo Open ble arrangert 17-19 november på Myrens Sportssenter  i regi av Oslo Squashklubb.
Det ble også i år mange påmeldte og vi hadde 75 deltagere, med juniorer og seniorer.
Som vanlig var dette en turnering med full fart på alle baner fra kl.18.00 på fredagen til 16.00 på
søndagen, der de yngste juniorene benyttet sjansen til å sprette ut på banene i alle pauser.
Det ble streamet på hovedbanen og for første gang ble det samtidig vist live score på streamingen,
uten profesjonell hjelp. Det startet opp med wifi, men viste seg raskt at vi måtte over på kablet nett
for å få det stabilt.
Live score ble hentet ut fra Rankedin, som igjen er avhengig av elektronisk dømming med mobil, ipad
o.l. Rankedin ble  for andre gang benyttet som programvare for å gjennomføre en turneringen i regi
av NSqF og nå fikk vi testet det på en større turnering, der vi så at det fungert veldig bra.
Som alltid var det mange gode og spennende kamper. I gutter U15 og U17 ga Sebastian Hylland god
matching mot eldre gutter, men Jonatan Nesset tok seieren i U15 og Andreas Meling Knopp vant
U17, der han møtte Daniel Estensen i finalen.
I jenteklassen U17 var Irene Fossen stødig og sikker og vant over Celine Wiig.
Håkon Standal fra Bærum Squashklubb manglet ranking poeng da han har bodd i utlandet en stund,
men har nå kommet tilbake til Norge og stilte i Herrer A. Der fikk han god motstand av Bredo Molthe
fra Oslo Squashklubb, men dro seieren i land .
I damer Elite vant Madeleine Hylland oppskriftsmessig, men fikk god matching mot Nina Haugen i
semifinalen der det måtte 5 game til for å vinne.
I herrer Elite måtte dessverre Trym Aasness trekke seg etter en skade i semifinalen, så han fikk ikke
utfordret Patrick Hansen som tok en flott 3.plass. I finalen var det nok en gang Adrian Östbye og
Sindre Snørteland Roaldsøy som møttes og denne gangen var det Sindre som tok seieren 3-0.
Topp 3 resultatene:

Herrer Elite
1. Sindre Snørteland Roaldsøy, Hafrsfjord SK
2. Adrian Østbye, Oslo Squashklubb
3. Patrick Hansen, Oslo Squashklubb
Damer Elite
1. Madeleine Hylland, Bærum SK
2. Nina Haugen, Oslo Squashklubb
3. Chloe Kalvö, Lysaker SK
Herrer A:
1. Håkon Standal, Bærum SK
2. Bredo Molthe, Oslo Squashklubb
3. Bjørn Vidar Aaserud, Sarpsborg SK
GU17:

4.
5.
6.

Andreas Meling Knoph, Bergen SK
Daniel Estensen, Oslo Squashklubb
Sebastian Hylland, Bærum SK

JU17:
1.
2.
3.

Irene Fossen, Bærum SK
Celine Wiig, Oslo Squashklubb
Camillia Hendy, Moss SK

GU15:
1.
2.
3.

Jonatan Nesset, Bergen SK
Sebastian Hylland, Bærum SK
Mathias Grøsfjeld, Hafrsfjord, SK

De øvrige kamper finner dere på https://rankedin.com

Vi i Oslo Squashklubb vil takke hovedsponsor EyE for supre premier, i tillegg, Myrens Sportssenter for
premier og banestøtte og Salming for premier.
Vi trenger all den hjelp vi kan få av frivillige og ønsker spesielt å takke gode hjelpere i Oslo
Squashklubb, Gry Estensen, Stein Gabrielsen, Lars Erik Jacobsen og Antonio Dias. I tillegg stor takk til
David Løite for dømming av semi og finaler og til Dag Erik for å holde i gang streaming under hele
turneringen. Jeg fikk også god hjelp fra Christer Norman fra sqf og Nathalie Kalvö fra Lysaker.
 Gratulerer til alle medaljører !!
Turneringsleder
Vibeke T. Wiig

