
                                              
  

        

        

EY Bærum Open 2022 PSA Closed Satellite 

og norsk Platinum turnering 
Fredag 11. til og med Søndag 13. November 

Turneringsrapport 

Fredag 11. til og med søndag 13. November 2022 ble det avholdt en PSA Closed 

Satellite turnering med 2000 dollar i pengepremier i dame og herreklassen. Samt en 

norsk Platinum turnering på Lysaker Squashsenter i Bærum. EY Bærum Open 2022 

ble arrangert av Bærum Squashklubb med hovedsponsor EY og Nils Christian Bø. 

Antall spillere: 69 påmeldte 

 

Klasser Påmeldte Turneringstype 

PSA men 16 Monrad 

PSA damer 18 
Monrad 16 trekning + kvalifisering og 
puljespill for de som ikke ble kvalifisert 

Herrer Elite 16 Monrad 

Herrer A 16 Monrad 

Kampspill Start Slutt 

Fredag 11/11 17.00 21.30 

Lørdag 23/11 10.00 17.00 

Søndag 24/11 10.00 15.00 

   

 

Plasseringer: 

Plassering Herrer PSA Damer PSA/Elite Herrer Elite Herrer A 

1.plass 
 Miko Äijänen 
(FIN) 

Lowri Roberts 
(GBR) Sebastian Hylland 

Rashid Faisal 
Younis 

2.plass 
 Augusto Ortigosa 
(SPA) 

Caroline Lyng 
Christiansen (DEN) Isak Joramo 

Ola Kruge 

3.plass  Jaejin Yoo (KOR) Nika Urh (SLO) Victor Lawton Seamus Clancy 

4. plass Brice Nicolas (FRA) Chloe Kalvö Nicolai Bø Julian Noddeland 

     

EY Bærum Open 2022 med 2000 dollar i pengepremier i både dame og herre klassene 

samlet spillere fra hele 10 forskjellige land. Dette var en etterlengtet turnering for en del PSA 

spillere, med noen fra Korea som de mest «eksotiske spillerne». Vi var en periode redd for 

at vi ikke ville få med noen norske spillere i PSA herrer, men måtte bruke wildcard. Men da 

noen trakk seg i siste liten, så løste det seg 
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Det var mange veldig gode matcher, og høyt nivå i PSA klassene. De 4 norske spillerne som 

var med i herreklassen, spilte veldig bra, og Andreas Knoph kom på en veldig fin 8. plass. 

Finnen Miko Äijänen vant en meget severdig kamp mot spanske Augusto Ortigosa. 

 I dameklassen som også var en norsk Eliteklasse var det med 13 norske spillere av de 18 

som var med. Her kom Chloe Kalvö på en kjempefin 4. plass og Melanie Moore på en fin 5. 

plass. Dameklassen ble vunnet av engelske Lowri Roberts med danske Caroline Lyng 

Christiansen på 2.plass. 

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

Elite og 16 trekning i Herrer A. Sebastian Hylland fra Bærum Squashklubb vant Elite herrer 

foran Isak Joramo og Victor Lawton.  

Herrer A ble vunnet av Rashid Faisal Younis også fra Bærum Squashklubb foran Ola Kruge 

og Seamus Clancy. 

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

RankedIn på 5 baner. Trym Aasness som hoveddommer fra Bærum Squashklubb gjorde 

sammen med Rashid Younis, Nicolai Bø og Dawood Atif en fantastisk jobb med dømmingen 

av spesielt PSA kampene.  

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. 20 deltakere i god stemning og med servering av fantastisk 

mat, ble avholdt lørdag kveld.  

  

Turneringen ble avsluttet med premieutdeling hvor pengepremiene ble sponset av vår 

hovedsponsor EY. Fine utstyrspremier ble i tillegg sponset av Eye i Herrer A. 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 et tankekors at vi ikke klarer å få med enda 

flere norske spillere i en så stor turnering. Det må jobbes ekstremt mye fra organisasjonen 

sin side, for å få med spillere. 

 

Tusen takk til våre sponsorer. Denne turneringen hadde ikke vært mulig uten EY og Nils 

Christian Bø. De har vært enestående i måten de har stilt opp på. Etter fjorårets vellykkede 

turnering ga han 50.000 kroner for å ha noe å jobbe med, mot en god PSA turnering i 2022. 

Selv om den ikke ble like stor som i 2021 så har vi bare fått gode tilbakemeldinger for å ha 

gjennomført en flott turnering.   

Tusen hjertelig takk!!!!! 

Vi må også takke alle våre andre fantastiske sponsorer: 

Norges squashforbund som stiller med penger.  

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

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. 
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Dunlop som har stilt med baller. SG Eiendom som velvillig har lånt oss kantinen og 

kjøkkenet. 

 

Enkeltpersoner vi må takke er Marianne Hylland som har vært ansvarlig for trekning og 

kampene og noe dialog med PSA. Hun har også styrt sekretariatet under hele turneringen. 

Trym Aasness som har vært hoveddommer og hatt dialog mot PSA. Espen Ringnes, som 

har laget fantastisk mat hele helgen. Han 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. 

Irene, Per Christian, Rashid, Andrea, og alle som har hjulpet til for at turneringen kunne 

gjennomføres. 

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

Alle dommerne 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 15000 for PSA turneringen. Og 

5000 kroner for Platinum turneringen. Turneringsstøtten kan betales til Bærum Squashklubb 

sin konto 9041 24 28551. 

 

25. november 2022 

Geir Hylland  

Turneringsleder og Styreleder i Bærum Squashklubb             
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