Moss Spenst Open 2020
Turneringsrapport
Moss og Omegn Squashklubb avholdt årets første seniorturnering helgen 17-18 januar, med 31
spillere påmeldt. Dessverre ble det på tampen forfall på 3 spillere grunnet sykdom.
Det ble arrangert 16 trekninger for Herrer Elite og Herrer A, samt round robin spill for Damer Elite.
I Herrer Elite finale møttes Trym Aasness og Moss’ egen Joar Karlsen. Trym ble nok et nummer for
sterk og gikk seirende ut med 3 strake games. Gledelig er det å se at mange ble igjen og så finalen. 3.
plassen gikk til Håkon Standal som gikk seirende ut etter møte med Nicolai Bø.
Det ble Mosseoppgjør i Herrer A der Bjørn-Tore Edvardsen og Bjørn-Vidar Eikeland møttes i finalen.
Bjørn-Tore gikk seirende ut etter 4 games. 3 plassen gikk til Knut Ellertsen etter seier mot Ty Heaven.
Vinner av Dameklassen ble Moss’ egen Camillia Hendy etter flott spill og seier i alle kamper. 2. og 3.
plassen gikk til henholdsvis Karolin Tampere og Linda Balswick.
Lørdagen ble det satt opp en selvbetjent stasjon med vaffelsteking, servering av påsmurte baguetter
av forskjellig slag, varme karbonader med stekt løk fra den lokale slakteren og brødmat til lunch, noe
for enhver gane.
Morsomt er det også at vi fikk muligheten, gjennom Shell og sponsede gavekort på bilvask, å holde
en loddtrekning etter elitefinalen, men kun med de som ble igjen for å se finalen. Robin Rudningen
og Dawood Atif var heldige og fikk hvert sitt gavekort. Dawood, det er sikkert noen som har bil i din
krets som setter pris på det

Vi i Moss og Omegn Squashklubb er meget fornøyde med å holde turneringer, og satser på at det skal
bli tradisjon med en høst- og vinterturnering hvert år og håper gjentakende og nye deltakere vil sette
pris på å delta.

Vi søker herved om turneringsstøtte på 5000 kroner basert på 28 deltakere. Innvilget beløp kan
overføres til klubbens konto 1080.44.93250
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