
 

 

   
PipelineVision Bærum Junior Open 2021 

 

Fredag 17. til søndag 19. September 

Turneringsrapport 

 

Fredag 17. til søndag 19. September 2021 ble det avholdt squashturnering på 

Bærum Squash & Fitness på Rud i Bærum. PipelineVision Bærum Junior Open ble 

arrangert av Bærum Squashklubb. 

Antall spillere: 27 

Antall påmeldinger: 30 

 

Klasser Påmeldte Turneringstype 

Junior C Jenter 
og Gutter 5 Round Robin  

Junior B Jenter 
og Gutter 14 Monrad 

Junior A Jenter 
og Gutter 8 Monrad 

Kampspill Start Slutt 

Lørdag 18/9 10.00 16.30 + Bankett med premie, pizza og brus 

      

 

Plassering Junior C  Junior B Junior A 

1.plass 
 Gustav Lyftingsmo-
Djønne Lukas Pelouch Skodbo Sebastian Hylland 

2.plass 
 Zidan Ahmed 
Rashid 

Elias Rognerud 
Storhaug Fabian Foss 

3.plass  Joakim Hylland 
 Sofie Kristine 
Kaldestad Carl-Kristian Knudsen 

4.plass 
Sverre Hessevik 
Francke 

Benjamin Hagen 
Alfheim Michael Mastalir 

5.plass 
Peter Lysander 
Halle 

Ahmed Mustafa 
Awan Kristian Meling Knoph 

6.plass  Casper Bjørge Philip Todnem König 

7.plass  Natalie Selsø Lavrans Grindflek 

8.plass  Elina Bryn Herman Sildnes 

Resterende plasseringer i Junior B ses under Resultater på RankedIn 

  

 



 

Høstens hyggeligste eventyr for juniorer gikk av stabelen på Rud i Bærum, helgen i 

midten av september. Vi prøvde ut et nytt konsept, hvor vi hadde kvalifisering på 

fredagen og turnering på lørdagen. I kvalifiseringen fikk spillerne spille i den klassen 

de selv hadde meldt seg på i. Det ble spilt Round Robin i alle kvalifiseringsklassene 

A-B-C-D, men kampene var i kun ett sett mot alle spillerne i klassen. Mange korte 

kamper og høyt tempo. Ut fra disse resultatene fant vi riktig klasseinndeling til selve 

turneringen på lørdagen.  

Det var fantastisk morsomt å se at vi hadde plass til alle ferdighetsnivåer uavhengig 

av alder, kjønn og handicap. De minst øvede spilte i klasse, Junior C Jenter og 

Gutter. Så var det en stor klasse i Junior B Jenter og Gutter. De mest øvede, og 

junior eliten spilte i klasse A Jenter og Gutter.  

På grunn av denne inndelingen fikk vi mange gode og jevne kamper. 

Det var god stemning under turneringen hvor deltakerne også hadde tid til 

engelskmann, og sosialisering. Vi har i etterkant kun fått positive tilbakemeldinger.  

Turneringen ble gjennomført med bruk av Rankedin, det ble streamet på to baner og 

dommerne brukte nettbrett som scoreboard.  

Søndagen var over 20 av deltakerne med på 3 timers intens trening med klubbens 

eminente trenere, med Stefan i spissen. Det var gosting, teknikk, løping lek og 

morro. Tror alle spillerne var slitene etter en fin helg. 

Det ble servert Bagett til alle fremmøtte på fredagen. Lunsj til alle på lørdag og 

søndag. Lørdag ettermiddag ble det avholdt bankett i en av Bærum kommunes 

kantiner, hvor vi serverte pizza og brus. Her ble også premieutdelingen avholdt med 

fine premier til alle deltakere. Vår hovedsponsor sto for premieutdelingen.  

 

Tusen takk til våre sponsorer PipelineVision, Eye og Squash & Fitness for deres 

bidrag. 🙌👏🙏 På grunn av pengebidraget vi fikk av PipelineVision så kunne vi 

tilby all mat gratis hele helgen. Eye stilte som vanlig opp med kjempefine premier til 

alle deltakerne, og SqF har som vanlig vært veldig behjelpelige med utlån av baner. 

Uten dere kunne vi ikke ha avholdt en slik turnering. TUSEN TAKK 🙏 

Det er viktig for oss i Bærum Squashklubb å holde kostnadene til deltakerne så lav 

som mulig, for å få med så mange som mulig. Dette skal være en lavterskel 

turnering som alle kan delta på. 

Vi ønsker å søke støtte av Norges Squashforbund på kroner 5000.  

Turneringsstøtten kan betales til Bærum Squashklubb sin konto 9041 24 28551. 

 

21. September 2021 

Styret i Bærum Squashklubb 

 

 

 

 



 

 

                    
 

   
 

   

         


