
                         
  

 

Capra Bærum Open 2021 
Torsdag 11. til og med Søndag 14. November 

Turneringsrapport 

Torsdag 11. til og med søndag 14. November 2021 ble det avholdt en PSA 

Challenger Tour med 12000 dollar i pengepremier i dame og herreklassen, samt en 

‘’norsk’’ Platinum squashturnering på Lysaker Squashsenter i Bærum. Capra Bærum 

Open 2021 ble arrangert av Bærum Squashklubb med hovedsponsor Capra 

Consulting AS. 

Antall spillere: 108 

Antall påmeldinger: 108 

 

Klasser Påmeldte Turneringstype 

PSA men 24 Utslagsmetoden 

PSA damer 24 Utslagsmetoden 

Herrer Elite 16 16 trekning 

Damer 7 
2 puljer med finale og bronsefinaler og 
plassering 

Herrer A 32 32 trekning 

Herrer B 5  

Kampspill Start Slutt 

Torsdag 11/11 17.00 21.00 

Fredag 11.00 21.30 

Lørdag 23/11 10.00 19.00 

Søndag 24/11 10.00 16.30 

 

Plasseringer: 

Plassering Herrer Elite Damer Elite Herrer A Herrer B 

1.plass  Adrian Østbye Chloè Kalvö Abdalla Tarek Seamus Clancy 

2.plass  Sindre Roaldsøy Irene Fossen Bjørn Rune W. Østerhus Adyan Ali 

3.plass  Edvard Hegbom Shelley Martinsen Nicolai Bø Salam Ali 

Plassering PSA Herrer PSA Damer Land  

1.plass 
 Moustafa 
Mohamed Elsirty Jasmine Hutton  Egypt /  England 

 

2.plass 
 Bernat Jaume 
Izcara 

Christina Gomez 
Jimenez Spania  /  Spania 

 

3/4.plass  Tsz Kwan Lau Tsz-Wing tong Hong Kong  /  Hong Kong  

3/4.plass Chi Him Wong Tsz Ling Liu Hong Kong  /  Hong Kong  



                         
  

 

Capra Bærum Open 2021 ble avholdt på Lysaker Squashsenter 11-14. November.  Dette 

var den største PSA Challenger Tour som er arrangert i Norge på flere tiår. 12000 dollar i 

pengepremier i både dame og herre turneringen gjorde at vi fikk god respons fra gode 

internasjonale spillere. Den best rankede herrespilleren, rangert nr. 51 i verden, ble også 

vinnere av turneringen, Moustafa El Sirty. I dameklassen var den best rankede nr. 37 i 

verden, Jasmine Hutton fra England, som også ble vinner av dameklassen. Det kom spillere 

fra 16 forskjellige land, hvorav Hong Kong var det landet med flest deltakere. Det var også 

20-30 stykker på venteliste for å komme med i turneringen 

Det var mange veldig gode matcher, og høyt nivå i PSA klassene. De 6 norske spillerne som 

var med, spilte veldig bra, og ble en erfaring rikere men ble dessverre slått ut i første runde. 

I den ‘’norske’’ Platinum turneringen var det også god deltakelse med en 16 trekning i Herrer 

Elite og 32 trekning i Herrer A. I Damer Elite ble det puljespill med finaler og plasseringsspill. 

I Herrer B var det en pulje med 5.                                                                                     

Adrian Østbye vant Elite herrer, Chloè Kalvö Elite damer, Abdalla Tarek Herrer A, og 

Seamus Clancy Herrer B. 

Turneringen ble gjennomført med bruk av RankedIn og det ble streamet kamper via 

RankedIn på 5 baner. Vi hadde leid inn to internasjonale PSA dommere, Joacquim Rissetto 

fra Frankrike og John O’Donnell Sverige/England. De dømte hovedsakelig PSA kampene og 

alle de norske finalene.  

Vi serverte gratis Baguetter til alle spillerne fredag, lunsj for alle lørdag, og hadde ‘’kafe’’ 

med lunsj, kaker, baguetter og drikke alle dager. Frukt og mellombar var også gratis for alle 

 hele helgen. Bankett med ca. 30 deltakere i god stemning ble avholdt lørdag kveld.  

  

Turneringen ble avsluttet med premieutdeling hvor pengepremiene ble sponset av vår 

hovedsponsor Capra Consulting, noe fra EY og Norges Squashforbund. Fine utstyrspremier 

ble i tillegg sponset av Kari Traa i Dameklassene og Eye i Herrer A og B. Vi har fått mange 

positive tilbakemeldinger av spillere og publikum, for en godt gjennomført turnering. 

 

Hvis det er noe vi skal ta til etterretning, så er det at turneringen i år også kostet mer enn vi 

hadde budsjettert med. Noe av grunnen er at baneleien ble vesentlig dyrere enn planlagt da 

PSA spillerne har krav på treningstider både før og under turneringen. Klubben går litt i 

minus, som selvfølgelig er veldig kjedelig etter å lagt ned så mye arbeid. Vi vil likevel si at 

turneringen var en suksess og veldig lærerik.  

 

Tusen takk til våre sponsorer. Denne turneringen hadde ikke vært mulig uten Capra 

Consulting. De har vært enestående i måten de har stilt opp på. Når 2020 turneringen ble 

avlyst, så sa de: «Behold pengene så dobler vi og får en enda bedre turnering til neste år.» 

Det gjorde at vi i år kunne kjøre 12000 dollars turnering i både Dame og Herre klassen. 

Tusen hjertelig takk!!!!! 

Vi må også takke alle våre andre fantastiske sponsorer: 

 



                         
  

 

EY med Nils Chr. Bø som har stilt med penger, og som på lik linje med Capra ba oss 

beholde støtten vi fikk i 2020. Norges squashforbund som har stilt med penger og gitt oss 

god hjelp for å få spillerne inn i landet. Vi har faktisk fått endret lovverket til departementet 

slik at vi kunne komme med på listen til NIF over internasjonale turneringer.  

Kari Traa som har stilt med veldig fine premier i dameklassene. 

Eye som alltid støtter oss i Bærum Squashklubb har gitt utstyrs premiene i herrer A og B. 

SQF som for det første stiller med et så bra senter og har vært veldig velvillige med utlån av 

baner og som alltid stiller opp slik at vi kan avholde turneringer. 

Dunlop som har stilt med baller. 

Kiwi Fornebuporten som har stilt med Frukt og mye mat. 

Toyota Asker og Bærum som har lånt oss 2 biler slik at vi har fått fraktet spillere og 

dommere til og fra senteret. 

 

Enkeltpersoner vi må takke er Trym som har hatt hovedansvaret mot PSA og gjort en 

fantastisk jobb, Marianne Hylland som har vært ansvarlig for trekning og kampene. Og har 

styrt sekretariatet sammen med Hanne Francke. Espen Ringnes, Andrea Myrbø og datteren 

Maria som har laget fantastisk mat hele helgen. De har brukt mange timer på kjøkkenet. 

Vibeke Wiig som alltid stiller opp og hjelper til med RankedIn og alt som har med kamper 

streaming og senteret å gjøre. Dag Erik Wiig som har satt opp slik at vi har fått streamet 

banene på en fantastisk måte. 

Marlene, Irene, Per Christian, Rashid, Salam Ali, Arne Lie og alle som har hjulpet til for at 

turneringen kunne gjennomføres. 

Stefan vår eminente Coach i Bærum Squashklubb som alltid stiller opp. 

Og alle dommerne men spesielt våre 2 internasjonale dommere Joaquim og John som har 

gjort en fantastisk jobb i noen utfordrende kamper og dømme.                                            

Tusen takk til alle spillerne som har deltatt og gjort denne turneringen både minnerik 

spennende og god. 

 

Vi ønsker å søke støtte fra Norges Squashforbund på kroner 25000 for PSA turneringen. Og 

7500 kroner for Platinum turneringen. Turneringsstøtten kan betales til Bærum Squashklubb 

sin konto 9041 24 28551. 

 

18. november 2021 

Geir Hylland  

Turneringsleder og Styreleder i Bærum Squashklubb             
 


