
67. Lakewoodi Eesti Mängud toimusid 30. juulist - 1. augustini 2022. Meil oli nädalavahetusel ilusad ilmad (parem, 
kui keegi meist, vanemad sportlased mäletab) - mõõdukas temperatuur, madal niiskus ja vihma “puudumine”. 

Nädalavahetusel toimusid reedel golfivõistlused (tulemused avaldati eraldi). Laupäevased üritused hõlmasid 5K 
jooksu, laste kergejõustik, maasterite kergejõustik, võrkpall, tennis, male ja hapukurki (sel aastal mängiti pickle 

ball’o lõbu pärast, kuid tõenäoliselt järgmisel aastal võistlusspordina). Osalemine oli suurem tennises (15) ja golfis 
(40) ning võrkpalliturniiri formaat (6 võistkonda), millega arvestati, et meie Kanada sõbrad ei saanud osaleda, 
töötasid väga hästi. Kuigi laste kergejõustiku osavõtt oli kavandatust madalam (19) - laste, vanemate ja 

vanavanemate energia tegi meile kõigile lõbusaks päevaks - lisaks oli meil 12 maasterid. 5K -l oli 8 osalejat, 
sealhulgas 77 -aastane Ülo Kuhi, kes jooksis väga hästi. 

 
Kergejõustiku võitjad, parimad üldpoisid -Erich Ramos, tüdrukud -Kirke Areng, Masters Naised -Madison Tamm, 
Masters Mehed -Argo Paumere. Malevõitjaks osutus Viggo Vanaselja. 5K võitjad olid poisid Erich Ramos, mehed - 

Magnus Skonberg, naised - Ryan Quick ja seeniorid - Ülo Kuhi. Võrkpalli võitnud meeskond oli Alex Hay, Erik 
Põldroo, Annika Puskar, Ryan Quick, Markus Senser. Korraldati näituse võrkpallimatš ja meeskond koos Leila  

Ksiyer, Briaen Otsla, Tarmo Pallopi, Carl-Erik Skonbergiga alistas Lili Aasmaa, Allan Kõiva, Magnus Skonbergi ja 
Stefan Skonbergi meeskonna 2 -1 (mängudes) väga heas mängus. 
 

Õhtused pidustused algasid traditsioonilise defillee, hümnide, Tarmo Pallopi ja Helica DeShawi tervitustega. Virve-
Kai Bulla oli emcee ja Eric Pallop juhtis marssivaid sportlasi. Publikule ja vanadele Spordiliidi liikmetele meeldis 

näha kõiki uusi, noori liikmeid Spordillitis-sealhulgas Arden Ashford, Lili Aasmaa, Lia & Katrina Künnapas, Carl-
Erik, Magnus ja Stefan Skonberg.  Pärast defile toimus auhindade jagamist jagati iga spordiala juhi poolt. Austati 
endine esimees ja kauaaegne spordiliidu juhatuse liige Heino Maasikas (+) Lakewoodi Eesti Mängude au 

patrooniks. 
 

Õhtu naelaks oli Urmas Kärner, kes mängis kitarri ja laulis - ta mängis eesti ja inglise laule ning samal ajal kui 
lauluraamatuid eelnevalt jagati… tundus, et iga viimane pealtvaataja laulis kaasa.  Urmas koostas täiusliku 
programmi publikule osalemiseks.  Pärast viimase 16 kuu jooksul eraldamist covid-19 pärast – rahvas oli valmis 

laulda ja igate pidi osaleda. 
 

Rahvas kogunes saalis ja õues.  Paljud tantsisid õues mõnusa kohaliku bändi saatel (välis baari laval).  Hiljem oli 
DJ juhtimisel tants ja valgustus spordiväljakutel.  
 

Spordilit soovib eriti tänada oma ESL’I liikmeid ning Helicat, Erikut, Raivot ja kogu LEU meeskonda, kes aitasid 
korraldada väga eduka ja lõbusa nädalavahetuse.  Jõudu Eesti Spordiliidule USA-s ja Lakewoodi Eesti Ühingule! 

 
Eesti sport ühendab. 
 

Carl M Skonberg 
 


