Turneringsrapport Lysaker Open 15-17/10/2021
Lysaker Open ble arrangert, på Lysaker i Oslo, 15-17 oktober 2021. Det var en Gull turnering.
Det var totalt 63 påmeldte I klassene herrer og damer Elite, herrer A og herrer B.
Herre Elite ble utvidet til en 24 klasse isf 16. Dette var en av de første turneringene etter landet åpnet opp
etter pandemien. Veldig mange hadde mistet sin ranking som følge av få turneringer siste 18 mnd.
Turneringskomiteen med Filip Madaric, vår landslagstrener, mente dette var mer rettferdig. Reglen for Gull
turnering må kanskje tilpasses i Turneringsbestemmelser for å gi offisielt mer fleksibilitet i fremtiden. Som
konsekvens av det ble Herre A og Herre B slått sammen til en klasse - Herre A. En herre B trakk seg pga
dette.
Klassene hadde følgende antall deltakere:
Dame Elite:
Herre Elite:
Herre A:

6 deltakere
24 deltakere
32 deltakere.

Dame Elite og Herre Elite hadde like pengepremier. Totalt ble det utbetalt 9500,- i premiepenger.
Kampene på Center Court ble streamet via SportCam/Rankedin under hele turneringen. Det ble også
streamet fra flere andre baner i løpet av turneringen.

Turneringen var preget av mange gode og spennende kamper i tillegg til veldig god stemning og høy
«sportsånd» blant spillerne. Veldig glad også for å se mange nye juniorer som deltar i senior turnering. Det
lover bra!
I Damer Elite sto finalen mellom Chloé Kalvø og Emilia Kaniewska; begge Lysaker Squashklubb. I en tett
og underholdene kamp gikk Chloé Kalvø av med seieren da hun vant 3-1. På tredjeplass i Damer Elite kom
Vibeke Wiig (Oslo Squashklubb).
Herre Eliten finalen sto mellom første og andre seedet i turneringen – Adrian Østbye (Oslo Squashklubb)
og Håkon Standal (Lysaker Squashklubb). Adrian Østbye gir seirende ut av finalen med 3-0 i sett.
I bronsefinalen vant Shohab Hussain (Lysaker SquashKlubb) 3-0 over Dawood Atif (Bærum Squashklubb).
I herrer A ble finalen vunnet av Eirik Arnesen (Lysaker Squashklubb). Han slo Felipe Lillo (Oslo
Squashklubb) 3-0. I bronsefinalen møttes Ole-Morten Andersen (Oslo SquashKlubb) og Bjørn Reidar
Andersen (Sarpsborg Squashklubb). Bjørn Reidar Andersen tok ledelsen 2-0, men Ole-Morten kom tilbake i
kampen og vant til slutt 3-2 i en underholdende bronsefinale.
Lysaker Squashklubb ønsker å takke alle som bidro til gjennomføring av arrangementet.
Det rettes en spesiell stor takk til Vibeke Wiig (Oslo SquashKlubb) og Simon Wiig. Uten deres turneringsog tekniske kompetanse ville det vært vanskelig å gjennomføre turneringer. Likeledes stor takk til Nathalie
Kalvø. Vanskelig å se for seg et vellykket arrangement uten hennes kompetanse, energi og erfaring.
Også takk til Veronica og Fredrik, foreldre til barn i juniorgruppen til Lysaker Squashklubb, som bidro med
bevertningen m.m

Stor takk til spillerne og dommere som i aller høyeste grad bidro til at dette ble et flott arrangement.
Takk til sponsor Dunlop som sto for matchballene.
Sist, men ikke minst: Stor gratulasjon til alle medaljører

Resultater:
Dame Elite:
1. Chloé Kalvø
2. Emilia Kaniewska
3. Vibeke Wiig
Herre Elite:
1. Adrian Østbye
2. Håkon Standal
3. Shohab Hussain
Herre A:
1. Eirik Arnesen
2. Felipe Lillo
3. Ole-Morten Andersen
Øvrige resultater og streaming finnes på Rankedin.

- Antall påmeldte: 63 spillere
- Søker om støtte: kr 7.500 til Lysaker SquashKlubb.
- Utbetales til Lysaker Squashklubb konto: 9001.31.02278. Riktig

