Nidaros Open 2020
Turneringsrapport
Nidaros squashklubb avholdt klubbens faste årlige seniorturnering helgen 31. Januar – 1.
Februar, med 30 påmeldte spillere. Like før turneringsstart måtte dessverre to spillere trekke
seg på grunn av sykdom.
Det ble arrangert tre klasser: Herre/mixed Elite, Herre/mixed A og Dame Elite, med 16mannstrekning (Monrad) i de to herre/mixed klassene og Round Robin i Dame Elite. På
grunn av ovennevnte sykdom ble det kun to spillere i Dame Elite og dermed direkte finale,
hvor Hedda Corneliussen gikk seirende ut etter en overbevisende 3-0 seier over Marthe
Bergmann. De to finalistene fikk heldigvis spilt flere matcher i hhv. Herre/mixed A og
Herre/mixed Elite.
Herre/mixed Elite gikk i tråd med seedingen, der Tiit Anderson fra Bergen Squashklubb
møtte Finn Erik Pettersen fra Oslo Squashklubb i finalen. Det ble en flott og fair kamp der Tiit
sin rutine vant gjennom og han tok turneringstittelen etter 3-0 og tre jevne games.
Bronsefinalen et skikkelig lokaloppgjør mellom Isak Joramo og fjorårets finalist Øyvind
Salvesen. Også her var det få dommeravgjørelser og fair kamp som endte i 3-0 seier til
Øyvind Salvesen.
Herre/mixed A ble en klasse fylt hovedsakelig av lokale spillere, med et gledelig besøk av
spillere fra Trondheims andre klubb - NTNUI Squashklubb. I finalene ble det dog Nidaros
squashklubb som tok alle medaljene, der førsteseed Ketil Leinum kom seirende ut av en jevn
og spennende 5-setter mot Mikkel Dan-Rognlie. Bronsefinalen var minst like spennende,
hvor det også ble 5 jevne games, der Henrik Bjørkli tok seieren etter 11-8 i femte.
Vi fikk ordnet selvbetjent lunsjstasjon på lørdagen, med hovedsakelig brødmat og frukt, samt
diverse drikke. For første gang fikk vi også ordnet streaming via Rankedin fra Nidaros Open.
Vi sendte store deler av fredagen, samt mesteparten av lørdagen. Vi satser på at dette blir
standarden fra nå av, og håper å få til streaming fra flere baner neste gang.
Etter finalene ble det premieutdeling med pengepremier til Eliteklassene samt førsteplass i
A. Gjennom sponsoravtaler med Burger King, Big Bite og 3T fikk vi også delt ut premier til 2.
og 3. i A, samt Platevinnere. I tillegg vant to heldige spillere gavekort fra sponsorene via
tilfeldig loddtrekning.
Vi i Nidaros Squashklubb takker for alle deltakere og håper å se dere igjen neste år også.

Vi ønsker med dette å søke om turneringsstøtte på 5000 kroner basert på 28 deltagere jfr.
Turneringsbestemmelsene. Innvilgede midler bes utbetalt til Nidaros Squashklubb sin konto:
1206 07 15031

