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[Innhold] 1
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2015

29 Kompetansehelga 2015
Norges Svømmeforbund med 
klubbutviklingskonsulent Lasse 
Hoel i spissen har gleden av å 
invitere til Kompetansehelga 
2015! Samlingen er et supert forum 
for engasjerte i klubb med faglig 
påfyll, latter, gruppeprosesser og 
erfaringsutveksling.  Foto: Bo Norseng.

5 - 9 4.524 LÅMØ-perser
1.155 svømmere i alderen 11 
til 16 år deltok på Landsdels 
Årsklassemønstring i begyn- 
nelsen av februar, og kunne 
notere seg for i alt 4.524 
personlige rekorder.

22 - 23 Juniorlandslaget
På juniorlandslaget i svømming er 
det denne sesongen 25 utøvere 
fra 12 ulike klubber. De yngste er 
født i 2001, og de eldste i 1997.

24 - 26 Sarah Louise Rung årets forbilde
Vår funksjonshemmede svømmestjerne Sarah Louise Rung fra Madla 
SK ble tildelt den gjeveste av alle priser på årets idrettsgalla, og hun 
er vårt desiderte forbilde. Foto: Øyvind Thorsen

28 Svømmeaksjonen 2015
I mai kjører NSF igjen i gang med Svømmeaksjonen i samarbeid med 
GjensidigeStiftelsen. Det er 8. gang aksjonen arrangeres, og det er 
om lag 115 klubber som er med som arrangører. Svømmeforbundet 
er utrolig glad for at over 7.000 barn også i år kan tilbys gratis 
svømmekurs.  Foto: Lars Erik Mork
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Forsidebildet 
Sarah Louise Rung og hennes trener Mor-
ten Eklund har all grunn til å smile etter 
årets idrettsgalla. Foto: Vidar Alfarnes.
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Kommunevalget 2015 
Snart fire år er gått siden forrige 
kommune- og fylkestingsvalg. Høsten 
2015 er det nytt lokalvalg igjen, og 
hvem som ender med makten kan ha 
stor innflytelse på den daglige svømme- 
aktiviteten i ditt lokalsamfunn. 

Vi i NSF jobber aktivt for å påvirke partiene på Stortinget til å fremme våre 
saker nasjonalt. En viktig jobb som må gjøres, men ofte er det politiske arbei-
det som gjøres i de lokale klubbene opp mot kommunene like viktig. Det er 
det politiske flertallet i en kommune som avgjør hvor mye midler som skal 
settes av til idrett og idrettsanlegg. Det er det samme flertallet som avgjør 
om nettopp byggingen av nye svømmehaller eller vedlikehold av allerede 
eksisterende svømmehaller skal prioriteres eller ikke. 

Ved å fremme deres behov opp til de lokale folkevalgte og de lokale partiene, 
har dere mulighet til å påvirke hva som ender opp på partiprogrammene og 
ikke minst i budsjettene senere. Er man ikke fornøyd med dagens situasjon i 
sin kommune er det viktig å få satt søkelys på det, og ikke minst det positive 
som deres klubb bidrar til i lokalsamfunnet. 

Norsk svømming er en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnet gjennom frivil-
lighet, inkluderingsarbeid, helse- og mosjonsidrett. Vi er en stor ressurs i lokal- 
samfunnet, men vi er også svært avhengig av at de kommunale politikerne 
legger til rette for trenings-, konkurranse- og kursvirksomhet. Nettopp derfor 
bør man sikre at de lokale politiske partiene prioriterer deres behov i sine 
politiske løfter for årets valg. 

For mange kan arbeid opp mot politikere noen ganger virke nytteløst. Særlig 
når løfter om vedlikehold eller nye anlegg til stadighet blir brutt. For det er 
viktig å holde motet oppe, og jobbe for å påvirke politikerne til å prioritere 
deres behov - til det beste for norsk svømming.  Godt valg!

Line Møllerop

STYREMEDLEM

Har du tilbakemeldinger 
å komme med, eller 
ønske om innlegg, 

send oss en epost på 
pressepr@online.no 

(alle manus må 
sendes elektronisk).

Nytt år – nye muligheter!
Det er nytt år, og med det nye 
muligheter! Først av alt – vi gleder oss 
over Sarah Louise Rung som årets for-
bilde - dette er virkelig noe å strekke 
seg etter… for oss alle! Vi sender våre 
varmeste gratulasjoner til Sarah og 
hennes trener Morten Eklund!

Så har vi da også i denne utgaven av Norsk Svømming selvsagt viet god spalte- 
plass til duoen, som har utviklet seg sammen gjennom mange år. Det gode 
samspillet mellom «lærer og elev» er av avgjørende betydning for sluttpro-
duktet!

Vi må selvsagt legge til at også landslagstrener Morten Eklund var nominert til en 
pris på Idrettsgallaen på Hamar som «Årets trener», mens Sarah også var nomi- 
nert og vant klassen «Årets funksjonshemmede utøver» helt i begynnelsen 
av det nye året. Dette kan ikke karakteriseres som noe annet enn en stor an-
erkjennelse av handikapidretten. At dette dessuten var Sarahs femte år som 
prisvinner - sier også sitt!

Uansett prisklasse - av alle gjeve priser på den årlige idrettsgallaen - er utvil- 
somt «Årets forbilde» den aller gjeveste. Selv har jeg fulgt og kjent Sarah i 
mange år, og jeg kan ikke komme på noen hederspris som Sarah fortjener 
bedre enn nettopp den!

La Sarah Louise Rungs historie, prestasjoner og utmerkelser være til glede og 
inspirasjon for oss alle!

Bo NorsengGlad i vann

REDAKTØR



4   [NORSK SVØMMING 1/2015]

Profesjonelle samarbeidspartnere 
- god oppfølging og service

09
13

 w
w

w
.d

m
ta

lv
da

l.n
o

Danmark Spania Portugal

Svømmeleir

Indre Østfold reIsebyrå as 
Postboks 134 • 1851 Mysen  

tlf: 69 84 71 00 • e-post: ior@ior.no 

www.ior.no

Spesialist på gruppe-og idrettsreiser

Kontakt oss 
for mer 
informasjon



[NORSK SVØMMING 1/2015]   5

[LÅMØ 2015]

1.155 svømmere i aksjon, ga

4.524 flotte perser
1.155 svømmere i alde-
ren 11 til 16 år deltok 
på Landsdels Årsklasse-
mønstring 2015. I tillegg 
til å kjempe om å bli 
regionens mest allsidige 
svømmer, var dette også 
direktekvalifisering for 
13-, 14-, 15- og 16-åringe-
ne til ÅM-finalen som blir 
arrangert på Lambertseter 
i Oslo 10.-12. april. De 3 
beste 11- og 12-åringene 
på landsbasis vil motta et 
diplom fra Norges Svøm-
meforbund. Hele landet 
sett under ett ble det per-
sonlig bestenotering på 
78,34% av startene. Høy-
est var den prosentvise 
forbedringen i region vest 
hvor 81,85% av startene 
ga personlig rekord.

LÅMØ
Landsdelsårsklassemønstringen ble ar-
rangert i alle våre fem landsdeler andre 
helgen i februar. LÅMØ nord ble arran-
gert i Sortland, LÅMØ midt i Ålesund, 
LÅMØ vest i Bergen (AdO arena, første 
gang LÅMØ har kjørt 8 baner), LÅMØ sør 
i Mandal og LÅMØ øst i Fredrikstad. I år 
deltok 1.155 svømmere, 63 flere enn i 
fjor, og godt over 300 flere enn for tre 
år siden. Dette bekrefter at LÅMØ er 

den desidert største massemønstringen 
i norsk svømmeidrett. Mønstringen er 
en svært viktig del av NSFs satsing for å 
øke utøvernes motivasjon i ung alder, - 
det er viktig at yngre svømmere trener 
så allsidig som mulig.

Det er som vanlig rapportert om god 
stemning fra alle landsdeler, og per-
sonlige rekorder i hopetall – 4.524 for å 
være ganske så nøyaktig – 274 flere enn 

Vetle Eggen [øst], Morten Berg-Hansen [nord], 
Mikael S. Ruud [midt], Irene Hegg [vest], Toralf 
Westermoen [sør] og Bo Norseng

Sammenlagtvinnere LÅMØ sør i Mandal har all grunn til å smile for sine flotte resul-
tater i bassenget.

[Annie Mushom] Navn Annie Mushom
Årsklasse 2002
Klubb Farsund SK
Svømmehall/avstand hjemmefra 
3 km og 20 km.
Trener Jerome Paturel.
Hvor lenge har du svømt? Jeg har svømt 
i 4 år.
Hvorfor svømmer du? Det er gøy å lære 
nye teknikker og å utvikle seg.
Hvor mye/ofte trener du? 4-5 ganger i 
uken.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? Det 
er gøy, og det er fint å ha et mål med 
treningen.

Hva liker du best å svømme? 
200m bryst.
Hvilken pers har du på denne dis-
tansen? 3.39,80 før LÅMØ, og 3.19,62 
etter…
Hvilke ambisjoner og mål for sesongen 
har du? Å forbedre tidene mine frem til 
neste LÅMØ.
Hvem er dine svømmeforbilder? Jeg 
har ingen spesielle forbilder.
Andre hobbyer og interesser? Jeg 
spiller piano, og så har jeg akkurat slut-
tet på friidrett til fordel for svømminga.

▼
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[Håvard Storbakken]

Navn Håvard Storbakken
Årsklasse 2001
Klubb Nedre Eiker SK
Svømmehall/avstand hjemmefra 
4-500 meter.

Trenere Kristian Fagerlund og Odd 
Henry.
Hvor lenge har du svømt? Jeg har 
svømt i 9-10 år.
Hvorfor svømmer du? Det er gøy og 
veldig sosialt.
Hvor mye/ofte trener du? Jeg trener 6 
ganger i uken.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? Det 
er gøy med store stevner.
Hva liker du best å svømme? 50m fri.
Hvilken pers har du på denne distan-
sen? 30,79.
Hvilke ambisjoner og mål har du for 
sesongen? Å komme under 30-tallet 
på 50m fri. 
Hvem er ditt svømmeforbilde? 
Alexander Dale Oen.
Andre hobbyer og interesser? Fotball.

i fjor! Prosentsatsen for perser på lands-
basis var 78,34 – halve prosentpoenget 
svakere enn i fjor. Klubbene Drag SK og 
Vadsø SK noterte alle 100% perser på 
sine deltagende utøvere!

Arrangørene
Aalesunds SLK, Sortland SLK, Mandal SK, 
Bergen Svømme- og Liverdningsklubb 
og Kongstensvømmerne gjorde alle en 
glimrende jobb, og sørget for en flott og 
verdig ramme på mønstringen som er 
direkte kvalifisering til ÅM, årsklasse-
mesterskapet, i Oslo i midtem av april 
for de fire eldste klassene.

Beste klubber
ble Sortland SLK (nord), Aalesunds SLK 
(midt), Madla SK (vest), Vågsbygd SLK 
(sør) og Lambertseter SK (øst). 

ÅM-rekoder
Det ble notert i alt 9 ÅM-rekorder under 
LÅMØ-helgen.

I klasse 12 år svømte Julie Fornasari 
fra Skjetten Svømming 200m rygg på 
2.35,55, mens den to år eldre klubb-
venninnen Astrid Julie Halvorsen (14) 
noterte ÅM-rekord på samme distanse 
med 2.21,58.

I 15års-klassen noterte Bærumsvøm-
mernes Tomoe Zenimoto Hvas seg for 
hele fire ÅM-rekorder: 100m butterfly 
57,29 – 200m rygg 2.07,19 – 200m bryst 
2.19,72 og 200m medley 2.05,53.

I eldste klasse (16) ble det ÅM-rekord på 
Brynesvømmeren Kristian Nygård Solvik 
på 200m rygg med tiden 2.09,12, mens 
Marte Løvberg fra Lambertseter SK 
noterte rekorder på både 200m medley 
med 2.18,07 og på 400m fri med 4.15,55.

Sammenlagtvinnere LÅMØ vest jubler over de gode resultatene. Bak f.v. Kristian 
Nygård Solvik (99), Bryne SK, Maria Storstein (00), Karmøy SK, Andrè Klippenberg 
Grindheim (00), Karmøy SK, Aslan Bentley (01), Vestkantsvømmerne, Synne Hovden 
Eidheim (01), BS-LK, og Ariel Braathen (99), BSC. Foran f.v. Ingrid Elise Borgstrøm 
(04), Randaberg IL, Øyvind Sigvaldsen (04), Stavanger SC, Andreas Voldsund (03), 
SK Delfana, Katy Pettersen (02) BS-LK, Henriette Dale (03), Vestkantsvømmerne, og 
Tobias Moen Olsen (02), Vestkantsvømmerne.

[Tonje Rasmussen] Navn Tonje Rasmussen 
Årsklasse 2004
Klubb Bergen SLK
Svømmehall/avstand hjemmefra 4 km 
til Ortun.
Trener Elna Bønes.
Hvor lenge har du svømt? Jeg har svømt 
i 5 år.
Hvorfor svømmer du? Det er det gøyeste 
jeg vet.
Hvor mye/ofte trener du? 4-5 ganger i 
uken.

Hva synes du om å delta i LÅMØ? Det 
er veldig gøy, spennende og kjekt med 
erfaring.
Hva liker du best å svømme? 400m fri 
og 50m buterfly.
Hvilken pers har du på denne distan-
sen? 6.12,45 og 43,11.
Hvilke ambisjoner og mål har du for 
sesongen? Komme under 1 minutt på 
50m bryst.
Andre hobbyer og interesser? Drev 
med håndball før, men nå kun svøm-
ming.

▼
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[Veronika Cobo-Lone]

Navn Veronica Cobo-Lone
Årsklasse 1999
Klubb Bergens Svømme Club 
Svømmehall/avstand hjemmefra 
30 min hjemmefra til AdO arena.
Trener Bruno
Hvor lenge har du svømt? Jeg har 
svømt i 6 år.
Hvorfor svømmer du? Jeg vil bli så 
god som mulig.
Hvor mye/ofte trener du?  8-9 ganger 
i uken – totalt 16-18 timer.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? 
Kjekt, men ikke mine favorittøvelser.
Hva liker du best å svømme? 200m 
fri.
Hvilken pers har du på denne distan-
sen? 2.14,4.
Hvilke ambisjoner og mål har du for 
sesongen? Å bli så god som mulig.
Hvem er dine svømmeforbilder? 
Alexander Dale Oen.
Andre hobbyer og interesser? Jeg har 
ikke tid til andre ting enn svømming…

[Kristoffer Samuelsen]

Navn Kristoffer A. Samuelsen
Årsklasse 1999
Klubb Karmøy SK
Svømmehall/avstand hjemmefra 2-3 
min. med sykkel.
Trener Helge Heiberg.

Hvor lenge har du svømt? 5 år som 
konkurransesvømmer.
Hvorfor svømmer du? Jeg liker å holde 
på med det.
Hvor mye/ofte trener du? 8 økter i van-
net og 2-3 økter styrke - totalt ca. 20 
timer i uka.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? Det 
er kjekt – og det gir meg en god op-
plevelse.
Hva liker du best å svømme? Alle ryg-
gdistansene og 100m fri.
Hvilken pers har du på din spesialdis-
tanse? 100m fri har jeg pers på 58.
Hvilke ambisjoner og mål har du for 
sesongen? Klare krav til NM langbane.
Hvem er dine svømmeforbilder? Mi-
chael Phelps og Ryan Lochte.
Andre hobbyer og interesser? Jeg har 
lite tid til annet enn skole, svømming 
og venner.

Sammenlagtvinnere LÅMØ nord er en gjeng med flott idrettsungdom.

[Ingeborg Vassbakk Løyning] Trener Trine Mo Sandnes
Svømmehall/avstand hjemmefra 
4 km til Bjerkvik svømmehall.
Hvor lenge har du svømt? Jeg har svømt 
i 6 år.
Hvorfor svømmer du? Jeg føler jeg er 
flink, og treningene tar meg vekk fra 
hverdagen.
Hvor mye/ofte trener du? 5 2-tim-
ersøkter i vann i uka, og inntil 6 styr-
ketreninger ukentlig. De varierer fra 40 
min. til 2 timer.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? Veldig 
morsomt. Ikke alle øvelsene er mine 
sterkeste, men det er greit å kjøre  
gjennom dem likevel. Jeg liker LÅMØ 
fordi vi alle konkurrerer om det samme 
målet.

Hva liker du best å svømme? Jeg har 
ingen favorittøvelser - jeg liker alt, 
men jeg svømmer gjerne 200m med-
ley (pers 2.28).
Hvilke ambisjoner og mål for sesongen 
har du? Jeg har lyst til å delta i ÅM-fi-
nalen og gjøre det så bra som mulig 
der, og aler helst perse på alle øvelser.
Hvem er dine svømmeforbilder? Det er 
mange jeg ser opp til, men Katharina 
Stiberg har betydd litt ekstra for meg.
Andre hobbyer og interesser? Jeg 
har ingen andre favorittidretter, fordi 
svømmetreningene er så varierte at 
jeg holder på med det meste. Og så 
er jeg i blant trener for yngre utøvere 
i klubben min.

Navn Ingeborg Vassbakk Løyning
Årsklasse 2000
Klubb Bjerkvik Svømmeklubb

▼
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Sammenlagtvinnere LÅMØ midt Bak f.v. Simen Dahl Stensaas, Kristoffer Loeng, Elise 
Lund, Edle Lund og Linn Kristin Aakernes. Foran f.v. Oscar Wiik, Victoria Eikremsvik 
Tollaas, Marthe Windsnes, Silje Marie Bjørlykke, Odin Wigdahl Michelsen, Aksel Wig-
dahl Michelsen og Aslak Mittet Kaldhussæter.

Navn Aslak Mittet Kaldhussæter
Årsklasse 2003
Klubb Aalesunds SLK
Trener Magnus Klæboe Nordgård
Svømmehall/avstand hjemmefra 
Moa svømmehall - 15 minutter
Hvor lenge har du svømt? Jeg har 
svømt i 4 år.
Hvor mye/ofte trener du? Trener 5 
ganger i uka a 2,5t.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? 
Kjempekjekt og utfordrende.
Hva liker du best å svømme? 400m 
fri.
Hvilken pers har du på denne distan-
sen? 5.13.
Hvilke ambisjoner og mål har du for 
sesongen? Stå på pallen i LÅMØ.
Hvem er dine svømmeforbilder? Ser 
på andre på samme alder.
Andre hobbyer og interesser? Tegne, 
fotball og venner.

[Aslak Mittet Kaldhussæter]

[Teodor Wikeland]
Navn Teodor Wikeland
Årsklasse 2002
Klubb Kvæfjord svømmeklubb 
Trener Mamma, Linda Wikeland.
Svømmehall/avstand hjemmefra 
Gangavstand til Kvæfjord idrettshall.
Hvor lenge har du svømt? Jeg har svømt 
i 6-7 år.
Hvorfor svømmer du? Fordi det er gøy!
Hvor mye/ofte trener du? 3 ganger i 
uka, halvannen time hver gang. Svøm-
mer ca. 1.500m pr. trening.

Hva synes du om å delta i LÅMØ? Det 
har vært artig! Jeg har aldri vært med 
på et så stort stevne før.
Hva liker du best å svømme? Jeg liker 
best bryst, gjerne 200m (pers 3.27,37).
Hvilke ambisjoner og mål har du for 
sesongen? Jeg har som mål å bli blant 
de 5 beste på LÅMØ.
Hvem er ditt svømmeforbilde? Henrik 
Christiansen.
Andre hobbyer og interesser? Fotball 
og speideren.

[Elise Lund]

Navn Elise Lund
Årsklasse 2001
Klubb Trondhjems SLK
Trenere Antonis Isaksen og Sebastian 
Stordal

Svømmehall/avstand hjemmefra 
15 minutter
Hvor lenge har du svømt? Jeg har 
svømt i 6 år.
Hvor mye/ofte trener du? Trener 6 
ganger i uka a 2,5t.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? 
Det betyr mye.
Hva liker du best å svømme? 
200m butterfly.
Hvilken pers har du på denne distan-
sen? Ca. 2.50.
Hvilke ambisjoner og mål har du for 
sesongen? UM-deltagelse i Alta.
Hvem er dine svømmeforbilder? 
Christoffer Tofte Paarsaker.
Andre hobbyer og interesser? Være 
med venner.

▼
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[Hedda Roth]

Navn Hedda Roth
Årsklasse 2001
Klubb Aalesunds SLK
Trener Glenn G. Cudmore.
Svømmehall/avstand hjemmefra 
Moa svømmehall - 8 minutter.
Hvor lenge har du svømt? Jeg har 
svømt i 8 år.
Hvor mye/ofte trener du? 6-7 ganger 
i uka a 2,5t.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? 
Veldig kjekt.
Hvorfor svømmer du? Fordi jeg ikke 
liker fotball…

[Miguel Antonio]

Navn Miguel Antonio
Årsklasse 2003
Klubb Nordd
Trener Tudor

Svømmehall/avstand hjemmefra 
Atlanterhavsbadet - 5 minutter
Hvor lenge har du svømt? Jeg har 
svømt i 3 år.
Hvorfor svømmer du? Noe bra å gjøre 
på fritiden.
Hvor mye/ofte trener du? Trener 5 
ganger i uka a 2,5t.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? Mor-
somt!
Hva liker du best å svømme? 50m fri.
Hvilken pers har du på denne distan-
sen? 34.
Hvilke ambisjoner og mål har du for se-
songen? Gode resultater i LÅMØ.
Hvem er dine svømmeforbilder? Mi-
chael Phelps.
Andre hobbyer og interesser? Jeg liker 
å lese.

[Sebastian Knevelsrud]

Navn Sebastian Knevelsrud
Årsklasse 2004
Klubb Eidsvoll svømmeklubb
Svømmehall/avstand hjemmefra 2 
km.
Trener Wilhelm Andre
Hvor lenge har du svømt? Jeg har 
svømt i ca. 3 år.
Hvorfor svømmer du? Utrolig gøyalt!
Hva liker du best å svømme? Jeg liker 
fri best. 
Hvilke perser har du på disse distan-
sene? Vet ikke helt.
Hvilke ambisjoner og mål har du for 
sesongen? Er litt usikker - bli god! 
Hvem er dine svømmeforbilder? Jeg 
tror egentlig ikke jeg har noen.
Andre hobbyer og interesser? Det må 
være dataspilling og sånnt. 

[Mia Gulbrandsen]

Navn Mia Gulbrandsen
Årsklasse 2003
Klubb Kongstensvømmerne
Svømmehall/avstand hjemmefra 
Ca. 5 km.

Trener Linda Hammer
Hvor lenge har du svømt? Jeg har 
svømt i 5 år.
Hvorfor svømmer du? Fordi jeg synes 
det er gøy.
Hvor mye/ofte trener du? 7 ganger i 
uken a 2 timer og 30 min. på land.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? Gøy!
Hvilke ambisjoner og mål har du for 
sesongen? Å bli så god som overhodet 
mulig.
Hvem er ditt svømmeforbilde? De 
store svømmerne.
Andre hobbyer og interesser? Jeg har 
i tillegg til svømmingen drevet med 
riding i 3 år og er konkurranserytter. 

[Tomoe Zenimoto Hvas]

Navn Tomoe Zenimoto Hvas
Årsklasse 2000
Klubb Bærumsvømmerne
Svømmehall/avstand hjemmefra 
Ca. 5 km.
Trener Christian Tessner
Hvor lenge har du svømt? Jeg har 
svømt i 7-8 år.
Hvorfor svømmer du? Jeg svømmer 

fordi jeg føler dette er den idretten 
jeg mestrer best, og fordi jeg liker å 
svømme og konkurrere.
Hvor mye/ofte trener du? 7 ganger 
i uken, 2 timer i vannet og 1 time på 
land.
Hva synes du om å delta i LÅMØ? Jeg 
synes det er kjempemorsomt å kunne 
delta på LÅMØ fordi det er morsomt å 
konkurrere mot gode svømmere.
Hva liker du best å svømme? Jeg synes 
100m bryst kortbane er best.
Hvilke perser har du på denne distan-
sen? Jeg husker ikke helt.
Hvilke ambisjoner og mål har du for se-
songen? Det er å kunne stå på så mye 
som mulig helt frem til juni, og kunne 
være med på et stort stevne i sommer.
Hvem er ditt svømmeforbilde? Det må 
være Alexander Dale Oen.
Andre hobbyer og interesser? Nei, 
egentlig ikke - jeg synes svømming 
er best.
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Anført av trenar og pappa Kjetil Hansen 
Bygdnes stod jubelen i taket i Nadderud-
hallen. Godt hjulpet av heile den nord-
norske bataljonen kunne ein smørblid 
UM-svømmar konstatere sluttida 1.03,77. 
Vi vågar påstanden at det kun var junior-
finalane om kvelden og evt. UM-finalar 
som kunne måle seg med jubelscenene 
frå dette heatet.

Personlig rekord med 3,5 sekund svømte 
til slutt Oda Bygdnes heilt opp på fem-
teplass på øvinga, under halvsekundet 
frå medalje. Sjølv om ho hadde ein god 
treningsperiode bak seg, var resultata 
under meisterskapet over pari, og særlig 
på den nevnte 100-meteren.

– Det har gått over alle forventningar. Eg 
har svømt fem gongar og persa på alle 
øvingane. Den største persen var på 100 
meter butterfly, men eg syns også eg 
gjorde det veldig bra på 100 meter med-
ley, sa Oda Bygdnes til Norsk Svømming 
etter mesterskapet.

Auka treningsmengder
På 100 meter medley blei ho nummer 
åtte i UM-klassa med sluttida 1.07,86.

I fjor haust auka ho treningsmengdene, 
og fikk tydelig betalt for det. Særlig er 
mengdene auka på land, der ho har byrja 
å trene meir alternativt, men også i vatnet 
er mengdene auka. Med ei vanleg tren-
ingsmengde på åtte bassengøkter i veka 
pluss fire gongar alternativt med basis- 
eller styrketrening. I tillegg kjem tett  
samarbeid med naboklubben Sortland.

– Saman med dei har vi hatt mange 
treningshelger, og eg har fått mykje 
mengdetrening der. Så forbetringa er 

Oda fekk NMs største heat-jubel
Om ein ser vekk frå dei mest 
spekta ku lære rekord final ane 
under junior-NM på tampen 
av fjoråret, var det eit heat på 
100 meter butterfly som fekk 
den største jubelen. Den var 
det Harstads Oda Bygd nes som 
gjorde seg fortent til då ho slo 
persen sin med 3,5 sekund.

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

nok eit resultat av mykje mengdetrening 
og godt alternativt arbeid, forklarer ho.

– Utfordringa for meg har vore å stå 
distansane. På 100 meter butterfly har 
eg brukt å sprekke ganske hardt. Det at 
eg har jobba mykje aerobt, hatt mykje 
mengde og jobba med 100-meter pace, 
har nok gjort utslaget.

Treningssamarbeidet er ikkje det ei- 
naste samarbeidet med andre nordnorske 
klubbar. Som fleire andre har fortalt  
om, og som den unisone jubelen etter 
Bygdnes’ 100 meter butterfly vitnar om, 
så er det eit spesielt samhold mellom dei 
nordnorske klubbane. Det er ein faktor 
for resultata svømmarane oppnår også.

– Vi er ei samling av masse små klub-
ber fra Nord-Norge. Hele landsdelen til 
sam men er vel like store som Lambert-
seter. Vi har så godt samhold på tvers 
av klubbgrensene. Vi holder sammen, 
og vi heier på hverandre. Bor på hotell-
rom i lag. De blir veldig glad for mine 
prestasjoner, og så blir jeg glad for deres 
prestasjoner, seier 16-åringen.

– Er det Nord-Norge mot resten?
– Vi er litt sånn. Vi skal forsvare Nord-
Norge og sette det på kartet. Det er 
ingen hemmelighet at det er et større 
svømmemiljø i sør. Så det blir litt slik at 
vi skal slå de i sør.

Ingen problem 
med pappa på kanten
16 år og faren som svømmetrenar. Det er 
ikkje alle tenåringar som ville syns at det 
var greit. Oda og Kjetil verkar imidlertid 
framleis til å fungere til det beste for 
datteras svømmekarriere, åtte år etter 
at samarbeidet starta også i bassenget.

– Eg syns vi har vore flink til å skilje 
rollene. Han kjenner meg betre enn 
alle andre, og veit kva eg treng for å 
svømme godt. Han er flink, så det går 
veldig bra.

– Kva er dei langsiktige måla?
– Eg har hatt som mål lenge å gjere eit 
godt UM. Det har vore det kortsiktige 
målet, no må eg sette eit nytt. På lang 
sikt har eg lyst til å ta ein NM-medalje, 
sjølv om eg er litt redd for å sei det høgt.

Oda Bygdnes – Vi skal forsvare Nord-Norge og sette det på kartet.
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– Eg har nok eit større talent i padling 
enn eg har svømming, seier ein ærlig 
Hakeem Teland.

Trass det er han kome inn på NTG svøm-
ming i Bærum, og har langt fleire tre-
ningstimar i bassenget enn i kajakken. 
Det har han hatt lenge, og med svøm-
metrening har resultata kome. Ikkje 
berre i bassenget, men kanskje i vel så 
stor grad i kajakken.

Teland byrja med padling for seks år 
sida, etter å ha flørta med både hand-

Hakeem begynte med svømming, men

blei betre i padling

ball og fotball. Individuelle idrettar låg 
imidlertid meir for han.

– Det var kjekkare å stå for egne presta-
sjonar. Å jobbe for det sjølv og å kunne 
nyte det sjølv, seier 16-åringen.

Fant trenings-
moglegheiter i svømming
Padlekarriera tok imidlertid ikkje av. Eit 
dårlig treningsmiljø med lite trenings- 
moglegheiter satte sin avgrensingar 
for det. Medan motstandarane trena to 
gongar om dagen, blei Teland avspist 

I haust byrja Hakeem 
Teland på NTG svømming, 
men sjølv trur han at det 
er i kajakkpadling han 
har den største framtida. 
Mykje takka vere svømme-
trening.

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]



med tre treningar i veka. På leit etter 
betre tre ningstilhøve blei svømming, 
ikkje overraskande, løysinga.

I KSA og under Steinar Tangstad fant han 
moglegheiter til å trene.

– Takka vere engasjerte trenarar så blei 
det meir og meir og det balla på seg. Så 
har eg padla litt på sidan av, særlig på 
treningsleirar og ferier og slikt. Så har det 
vist seg at eg har fått så mykje styrke og 
grunn lag av svømming at eg har klart meg 
veldig bra i kajakken også, seier Teland.

– Steinar forventa noko på kvar trening 
og kvar serie. Eg likte det presset og tryk-
ket som var der. Og så viste det seg at 
eg fekk mykje tilbake i kajakken. Eg fekk 
betre utvikling i kajakken av svømme-
treninga enn den dårlige kajakktreninga.

Skal framleis kombinere
Svømming er ikkje ukjent som trening 

for toppadlarar i verda, men at svøm-
ming er den primære treningsaktiviteten 
er nok uvanlig. Teland har saman med 
trenar ved NTG Bærum, Gard Kvale, blitt 
einige om at det blir ei dobbelsatsing 
framover. Det er ikkje noko padlelinje 
ved NTG, men Teland er velkomen i 
padleklubbane rundt om hovudstaden.

– Setter pris på at han åpner for å prøve 
å kombinere. Så får eg sjå kva som skjer 
etter NM. Eg skal padle litt i maskin og 
så er eg velkomen i klubbane her, seier 
Teland.

– Eg trur det blir kajakk når eg er ferdig 
på NTG viss det ikkje skjer noko veldig 
ekstremt med svømminga. No vil eg gå 
på NTG, svømme det eg kan og så sjå 
kva det blir.

At det blei NTG er nesten litt tilfeldig, 
skal vi tru KSA-svømmaren. Han be-
stemte seg i siste liten, men er glad for 

Haakem Teland 
har kome inn på NTG 
svømming i Bærum, 

og har langt fleire tre-
ningstimar i bassenget 

enn i kajakken. Det 
har han hatt lenge, og 
med svømmetrening 

har resultata kome. 
Ikkje berre i bassen-

get, men kanskje i vel 
så stor grad i 

kajakken.

at han valde det over idrettslinja i heim-
byen Kristiansand som han karakteri- 
serer som mykje dårlegare.

Tøff stafettdisk
Fram til junior-NM og UM har 98-mod-
ellen imidlertid vore svømmar først og 
fremst. Derfor var det ein liten nedtur 
at det blei mykje stang ut for Teland og 
KSA.

Hadde han svømt på pers på 50 meter 
butterfly hadde han tatt sølv i UM-
klassa. I tillegg var han tre hundredelar 
unna sølv då han blei nummer fire på 
50 meter fri. Tøffast å svelge var likevel 
diskvalifikasjonen på 4x50 meter fri, der 
han og lagkameratane slo først inn to 
sekund foran dei andre laga. Akkurat 
den stafetten hadde vore eit langsiktig 
mål for gutane i KSA.

– Vi vant med to sekunder, og så blei vi 
diska for tjuvstart. Vi har til og med bil-
debevis på at det ikkje var rett. Eg var 
sur og fly forbanna, men eg kan ikkje 
gjere noko. Det er litt kjipt når vi blir 
diska for noko vi ikkje gjorde, seier Te- 
land, vel vitande om at bildebevis ikkje 
kan brukast i henhold til reglementet.

Trass i at resultata i meisterskapet i 
hans nye heimebasseng ikkje gjekk heilt 
vegen, føler han at han er kome godt i 
gong i sin nye by.

– Det har vore litt utfordrande. Eg var 
nesten ikkje heime i fjor sommar, og 
så var det rett å flytte til ein ny by, bu 
åleine og dei utfordringane det med-
bringer. Men eg har funne godt til rette, 
eg trivast og eg likar klassa. I tillegg har 
vi veldig flinke trenarar.

PS: Hakeem Teland har også ein åttan-
deplass i UM på 800 meter løping utan 
å nokon gong å ha trent i ein friidretts- 
klubb eller spesifikt på springing. Eit bra 
idrettstalent med andre ord.
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Talentfabrikken på Karmøy leverer stadig 
nye talent frå samlebandet. 14 år gamle 
André Klippenberg Grindheim føyer seg 
fint inn i rekka, men skiljer seg likevel ut.
Ungdomsmeister med to år igjen før han 

meisterskapet i Nadderudhallen på 
tampen av fjoråret. Tomoe Zenimoto 
Hvas frå heimeklubben Bærum - 
svømmerne markerte seg på fleire  
øvingar, men også han trivast best på bryst- 
øvingane.

Mens Klippenberg Grindheim vant den 
kortaste, blei det siger til Zenimoto Hvas 
på 100 og 200 meter bryst. Noko intenst 
og fiendtlig rivaleri dei to i mellom har 
det imidlertid ikkje vokse fram.

– Vi snakkar godt med kvarandre, vi. 
Vi gratulerar kvarandre etter at vi har 
svømt og har ingen problemer, seier 
Karmøy-svømmaren.

Heime på Karmøy blir det åtte svømme-
treningar i veka, i tillegg til ein del basis- 
og styrketrening. Han trivast godt med 
20 timar trening i veka, men innrømmer 
at det av og til er ein kabal som skal gå 
opp med skulen.

Han tilskriver det gode treningsmiljøet 
æra for dei mange Karmøy-svømmarane 
som har markert seg dei siste åra. Namn 
som søstrene Johannessen, Morten Wee 
Hollund og Ingalill Urrang Naustvik med 
fleire har markert Rogalands-klubben på 
kartet. Somme har gitt seg, andre har 
flytta til større byar og miljø, men ein 
konstant forblir – trenar Helge Heiberg.

– Det er eit veldig bra miljø for å presse 
seg på trening, og stort sett alle som tre-
nar er med og trenar like mykje som det 
eg gjer, forteller UM-vinnaren.

«berre» blir junior-svømmar er ein ting. 
Det er imponerande i seg sjølv. Å vinne 
ein 50-meter, der styrke og eksplosivi-
tet, spelar ein vesentlig faktor for kor 
fort du kjem deg framover, er enno meir 
imponerande. Spesielt for gutar der skil-
naden berre blir større.

– Eg kan ikkje gå ut frå alder når det er 
UM. Eg tenker ikkje noko på at dei andre 
er eldre enn meg. Det har ikkje så mykje 
å seie, seier Klippenberg Grindheim.

Stortalenter født 2000
Han er ein av to 2000-modellar på 
gutesida som imponerte stort under 

André Klippenberg Grindheim er

Karmøys siste stjerneskot
André Klippenberg 
Grindheim (14) gikk til 
topps på 50 meter bryst 
i UM-klassa. Der kan han 
svømme i to år til.

Andre Klippenberg Grindheim 14-åringen kjem frå talentfabrikken på Karmøy.

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]
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– Korleis vil du beskrive Helge då?
– Hehe… Eg får vel vere litt grei med han 
då, flirar Klippenberg Grindheim, før han 
fortsetter:
– Neida, han er ein flink trenar som er 
veldig rettferdig, strukturert og flink til å 
presse oss. Han er veldig god til å plan-
legge og til å sjå kva kvar enkelt svøm-
mar trenger.

Fornøgd, men…
Og den evna var nok ein vesentlig fak-
tor til at den unge svømmaren fekk eit 
godt meisterskap med personlig re-
kord på alle øvingar, som også ga gull 
på 50 meter bryst med ei tid under 30 
sekunder for første gong, og sølv på 
100-meteren samt bronse på den leng-
ste brystdistansen. Likevel var det eit par 
ting som gnagde etter meisterskapet.

– Eg er mest nøgd med 50 og 100 meter 
bryst, men det var litt kjipt å vere første- 
og andrereserve på tre øvingar, innrøm-
mer han.

Til våren har han to mål. Det eine er å 
kvalifisere seg til EYOF til sommaren. Då 
er det brystsvømming på langbane som 

gjelder. Det andre er å hevde seg betre 
i ÅM enn han har gjort til no. Då må han 
først og fremst utvikle ferdigheitene på 
dei andre stilartane enn bryst.

Han hevdar imidlertid at han likar godt 
å svømme andre ting enn bryst. Kanskje 
bortsett frå ein ting.

– Eg syns det er kjekt å svømme med-
ley, og trenar en del på det. Så klart er 
det bryst eg er mest interessert i, men 
eg synes det er greit å svømme rygg og 
medley og. Butterfly sliter eg litt meir 
med, den er ikkje favoritten, avsluttar 
ungguten.

Andre Klippenberg Grindheim tilskriver det gode treningsmiljøet æra for dei mange 
Karmøy-svømmarane som har markert seg dei siste åra.

– I vår lille klubb er dette veldig bra. 
Svømmerne prøvde dette første gang i 
2013. Da var det to svømmere som full-
førte, forteller trener Ingvild Prestmo i 
OIF svømming.

I år var det imidlertid hele seks svøm-
mere som fullførte den knallharde 
serien! En av jentene stoppet etter 
80x100m, mens lille Inger Lise på 9 år 
svømte hele 50x100m før det var stopp. 
De første som kom i mål gjorde dess- 
uten serien unna èn time raskere enn i 
forrige gang.

– Det var super innsats og svømmeglede 

Feiret nyttårsaften med 100x100m!
Nyttårsaften møtte 8 
svømmerne i Orkanger 
IF svømmeavdeling opp 
på trening for å svømme 
den klassiske serien 100 x 
100m (eller så langt man 
klarte).

disse timene! Vi satser på at dette blir 
en fin tradisjon, og at kanskje flere 
svømmere blir med neste år. To svøm-
mere, Kristine Berg og Berit Berg, som 

Nyttårssvøm i Orkanger Foran f.v. Simen Løvås, Berit Berg, Kine Skorild, Inger Lise 
Wuttudal og Malin Wuttudal. Bak f.v. Heidi Elisabeth Ysland, Kristine Berg, Kristin 
Prestmo Jensen, Malin Snøsen og Tonje Prestmo.

Bo Norseng

også svømmer for Orkanger IF, svømte 
også sine 10.000m på heimplassen sin, 
Snillfjord, forteller OIF-treneren.



– Rio 2016 er mulig, men det er meir

sannsynlig med 2020

At Markus Lie skulle slette Lavrans Sol-
lis norske juniorrekordar på 50 og 100 
meter rygg under junior-NM var vel ikkje 

det som ville gitt høgast odds før meis-
terskapet. At 100-meteren skulle pres-
sast heilt ned mot Sollis seniorrekord 
(52,42) med 52,44 var overraskande. 
Sjølv etter at han svømte under 53 for 
første gong med 52,90 i juniorfinalen før 
den rekordsettande førsteetappen på 
medleystafetten, var det vanskelig å sjå 
for seg ei slik tid.

– Eg visste at det ikkje var eit optimalt løp. 
Eg kicka i botnen, og tenkte at det var litt 
meir å hente, men ikkje så mykje. Eg håpa 
på å kome meg ned på landslagkravet, 
seier Lie (52,71 red.anm.).

Det gjekk med glans for Bergensvøm-
meren som verkeleg slo gjennom hausten 
2013 og blant anna svømte seg med til 
EM kortbane i Herning. Under ein skade-
periode jobba han knallhardt med under-
vannsteknikken og forbedra kickinga si 
voldsomt.

Det tener Lie framleis stort på, men no 
har han også utvikla svømmehastigheit 
og utholdenheit. Det er dei to parametra 
der han framleis har mest å hente, og 
som er viktig å utvikle for at han skal 
ta dei naudsynte stega på langbane. For 
Markus Lie er heilt klar på at han ønsker 

Markus Lie Stilstudie av ryggstarten i junior-NM i Nadderudhallen - i tre faser.

Markus Lie feira sitt siste 
junior-NM med to norske 
juniorrekordar, men blik-
ket er festa langt forbi 
Nadderudhallen i 2014.

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]



– Langbanetreninga har betydd mykje 
for utholdenheita. Tidlegare har eg dødd 
siste 25 på ein 100 meter rygg. No kunne 
eg nesten auke frekvensen. Langbane 
og mykje I1-I2 trening har hjelpe uthold-
enheita til å bli betre. Vi har nesten ikkje 
hatt noko I5 eller I6, seier Markus Lie.

BS/Åstveit-svømmaren var glad for å 
avslutte juniorkarriera med nokre norske 
juniorrekordar, men han blir ikkje lei seg 
om Lavrans Solli flyttar seniorrekordane 
ytterlegare nedover. Blikket til Lie er 
uansett festa lenger oppe.

– Det neste steget vil vere å fortsette ut-
viklinga og eventuelt følge etter Lavrans. 
Det kjem jo an på kor bra den blir, men 
det hjelper ikkje å sikte seg inn på den 
norske seniorrekorden, om den er la oss 
sei 51,7 eller noko slikt, viss den ras-
kaste i Europa er 50,4 eller raskare, seier 
Markus Lie.

å bli internasjonal, og då er det langbane 
som gjeld. Til no har han vore best på 
kortbane.

– Derfor har eg jobba ganske mykje med 
Johan Setterberg (analysemann i NSF) på 
å auke svømmehastigheita. I forsøket på 
50 meter rygg på EM i fjor kicka eg ras-
kare enn dei andre, så blei eg svømt inn. 
Det har eg gjort litt med, men der føler 
eg at eg har meir å gå på enno, seier Lie.

Internasjonale mål
Denne sesongen ligg måla i Bergen 
Swim Festival og Mare Nostrum. Går det 
fort nok så blir det VM for Lie, men det er 
ikkje noko vere eller ikkje vere for sats-
inga hans. Neste mål er EM kortbane i 
2015, der målsettinga blir ein semifinale. 
Men heller ikkje det er endestasjon. 
Langt derifrå.

– Det er mulig å klare å kome med til 
Rio 2016, men det blir sjukt hardt med 
mykje jobb. Då er det nok meir sannsyn-
lig med OL i 2020, seier Lie.

Kanskje den største sjansen for Lie til å 
kome med til Rio om 1,5 år er eit stafett-
lag, men då som frisvømmar. Med 
Lavrans Solli (rygg), Sverre Næss (bryst) 
og Sindri Thor Jakobsson (butterfly) er 
det ein tanke han leflar med.

Derfor trenar han også mykje fri, og nek-
tar å gå med på å kalle seg ryggspesia- 
list. Faktisk har han trent meir fri enn rygg 
den siste tida, og gjekk under 50 sekund 
på 100 meter fri for første gong under 
junior-NM. 

Nøgd med elitesenteret
Markus Lie er ein av dei som trenar fast 
ved det nye elitesenteret ved Alexander 
Dale Oen Arena. Det har han gjort sidan 
oppstarten, og er strålande nøgd med 
måten det fungerer på så langt. I prak-
sis betyr det at han har to hovudtrenarar 
å forholde seg til i senterets Kay-Arild 
Paulsen og Bergensvømmernes Finn 
Zachariassen.

– Eg føler at det går veldig bra. Det å 
få inn ein ny person til å vere med til 
å rette teknikk og å lage opplegget er 
veldig positivt. Heilt sida eg var liten har 
eg likt å få andre synsvinklar på tren-
inga mi. Eg trur at ein trenar fort kan sjå 
seg blind på ting. Som når ein har jobba 
spesifikt med noko over tid. Då kan det 
vere veldig bra å finn ein ny synsvinkel, 
seier Lie.

– Treninga, opplegget og oppfølginga har 
alt fungert veldig bra. I alle fall for meg. 
Om Finn og Kay-Arild er litt ueinige om 
noko eller seier litt ulike ting, så bidrar 
det til at eg må tenke meir gjennom ting 
og bestemme meg for kva eg trur på. 
Det er viktig å vere sin eigen sjef, seier 
Markus Lie.

Ein anna suksessfaktor har nok vært 
moglegheita til å trene på langbane. 
For ein som skal utvikle utholdenheit og 
svømmehastigheit gir dette meirverdi 
nesten umiddelbart.

Markus Lie Bergensvømmeren satser hardt på sin idrett.

Ryggfight Markus Lie sletta Lavrans Sollis junior-rekordar - her eit arkivbilde med (f.v.) Armin Porobic, Lavrans Solli og Markus.
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Landslagstrener Morten Eklund er, 
om mulig, enda mer fornøyd etter 
2014-samlingen enn han var etter sam-
lingen året før. Flere utøvere, flere klub-
ber representert og stadig flere som kan 
utfordre våre beste utøvere.

Åpen samling
for funksjonshemmede ble i 2014 ar-
rangert for femte gang, og dette har nå 
blitt et opplegg som har etablert seg og 
har blitt kjent ute i klubbene. Nå var det 

altså rekorddeltakelse med totalt 21 ut- 
øvere fra 16 klubber fra hele landet. 9 
av utøverne var med for første gang, og 
5 utøvere ble klassifisert.

Åpen samling har blitt en viktig arena 
for svømming for funksjonshemmede. 
Her er det plass til både nybegynnere 
og de mer etablerte, og de blir trent 
av og får trene med de beste. I løpet 
av helga var svømmerne gjennom 3 
svømmeøkter og 2 basisøkter. Lands- 
lagstrener Morten Eklund var ansvarlig 

for svømmeøktene, mens Sindre Mads-
gaard fra Olympiatoppen, sammen med 
landslagets fysioterapeut (og tidligere 
svømmer) Iwonka Vik, ledet basistrenin-
gene. Alle treningene ble gjennomført 
sammen med landslaget.

Morten Eklund
forteller at hensikten med samlingen er 
todelt. – Både svømmere og trenere skal 
få en innføring i hvordan det jobbes, 
hvilke muligheter som finnes og hva 
som kreves for å bli god. Det er også 

– Rekorddeltagelse på «Åpen samling»
  for funksjonshemmede svømmere
Både nasjonalt og inter-
nasjonalt har våre funk- 
sjonshemmede svøm-
mere de siste årene gjort 
seg bemerket og vist seg 
fram på beste måte, og 
konklusjonen etter «Åpen 
samling» er at vi fortsatt 
går lyse tider i møte. På 
samlingen deltok det to-
talt 21 svømmere fra ikke 
mindre enn 16 klubber.

Kristin Homb [tekst og foto]

Vellykket Alle deltakerne på Åpen samling 2014.

Rikke Ullmann fra SK Delfana syntes det var en slitsom, men en veldig lærerik og 
motiverende samling.
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en fin mulighet for oss til å bli kjent 
med nye svømmere. Det er viktig å ta 
med seg fra en slik samling at det aller 
meste er mulig å få til, enten det gjelder 
trening på land eller i vann. I basisøk-
tene var det eksempler på flere øvelser, 
som med noen justeringer, fint kan 
gjennomføres også av de med nedsatt 
funksjon, sier han til Norsk Svømming.

Videre presiserer Morten, som har vært 
trener for funksjonshemmede svøm-
mere i snart 20 år: – Vi bruker ikke tid og 
krefter på det en utøver ikke kan gjøre. 
Men, alle må prøve og de må tørre å ut-
fordre seg selv, en klarer ofte mer enn 
en tror. Her er våre beste svømmere 
gode forbilder og de beste motivatorer 
ved å vise i praksis at det meste er mulig 
med litt justeringer og tilpasninger. Det 
har større effekt at vår beste svømmer, 
Sarah Louise Rung, viser hvordan hun 
kan utføre ulike basisøvelser, enn at jeg 
som trener forklarer det.

Motivasjon og samarbeid
Landslagstreneren trekker også fram 
motivasjonen som en viktig del av sam-
lingen.

– Det er ingen tvil om at det er motiver-
ende å få trene sammen med de beste 

og få bo sammen med de på Olympia-
toppen ei helg. Denne motivasjonen må 
både svømmere og trenere ta med seg 
tilbake til klubben, og fortsette treninga 
der, påpeker han.

Etter fjorårets samling oppfordret 

En del av Åpen samling 
var også Svømmefor-
bundets satsingsgruppe 
for utviklingshemmede. 
Utøverne i gruppen har 
trent godt i sine respek-
tive klubber gjennom året 
og deltatt på en rekke 
stevner i regi av klubben.

I Svømmeforbundets regi var de i mars 
med på Danish Open, men det store 
høydepunktet i 2014 var Special Olym-
pics Europeiske sommerleker i Antwer-
pen i september. Der ble det fire gull, 
en sølv og flere personlige rekorder.

Rasmus Møller Jensen har fulgt svøm-
merne det siste året, og det store høy- 
depunktet var uten tvil Special Olympics 
Europeiske sommerleker i Belgia. – Det 
er jo først og fremst umulig å ikke være 
fornøyd med de flotte resultatene i Bel-
gia sist september, sier Rasmus til Norsk 
Svømming. Den alltid blide dansken, 
som nå er trener i Tromsø, var trener for 
de norske svømmerne i Belgia.

– Vi kommer ned til et kjempe set-up, 
som er stort for alle. Jeg har aldri vært 
med på tilsvarende tidligere - så dette 
var stort! Og selv om tre av svømmerne 

Økt satsing på S 14-klassen for funksjonshemmede
var med på verdenslekene i Athen i 2011, 
var det mange nye inntrykk og mange 
faktorer som påvirket både tryggheten 
og den daglige rytme, forteller han.

For å skape mest mulig trygghet, gode 
opplevelser og samtidig være fokusert 
på konkurranse, la Rasmus og Trude (Hal-
vorsen, leder for svømmerne) opp til faste 
rutiner hver dag, med måltider på samme 
tidspunkt, samme skap i garderoben og 
de samme prosedyrer for oppvarming.

– Det var virkelig en flott gjeng å være 
sammen med, sier Rasmus, – og for en 
avslutning det ble den siste dagen på 
siste øvelsen og den siste finalen. Alle 
våre svømmere gjorde sine beste løp på 
4x50m fri mixed-stafett, og vant med 
minst mulig margin foran hjemmefa-
voritten Belgia. Det var stort, og det ble 
høydepunktene under Special Olympics, 
- dejligt!, avslutter den blide dansken.

Rasmus var også til stede på Landsstevnet 
i svømming i oktober og han ble im-
ponert over innsatsen, idrettsgleden og 
nivået som var der. – Det er flere klub-
ber rundt om i landet som har et godt 
treningstilbud til S14-svømmere, og det 
er flere som har lyst til å bli gode og har 
stor glede av treningen og det å prestere, 
så jeg håper å se disse svømmerne på 
flere stevner, forteller han.

Tre av svømmerne på Landsstevnet ble 
invitert til å være med på Åpen samling; 
Saga Haugland og Emilie Grenan fra 
VIVIL og Sandra Milena Off fra Holme- 
strand. Deres konklusjon etter samlin-
gen var at de veldig gjerne blir med på 
flere slike samlinger, selv om det var 
skikkelig slitsomt.

Utøverne i Satsingsgruppa skal i mars 
være med på Danish Open. Etter det 
er det mulig gruppen blir redusert til 
3 utøvere. Adam Ismael Wenham fra 
Tromsø, som snart har Norgesrekord i 
å sette norske rekorder, deltar i slutten 
av mars på British Open i Glasgow. Der 
skal han også sluttføre sin internasjo-
nale klassifisering, og med den på plass 
er planen videre klar: Å kvalifisere seg 
til VM i Glasgow til sommeren.

For de øvrige tre utøverne i Sats-
ingsgruppen er det ingen tvil om se- 
songens store mål: Marcus Haus (Eid), 
Arja Johansen (Ås) og Rona Hjelmstad 
(Skjetten) skal til Special Olympics 
Verdensleker i Los Angeles. Dit reiser 
de sammen med utøvere i friidrett, 
golf, turn og judo. Rasmus er trener 
for svømmerne, mens Ida Torneus, 
også hun fra Tromsø, er med som 
leder. Trude Halvorsen, som «alltid» 
har vært leder for svømmerne, blir 
denne gangen assisterende hoved- 
leder for den norske troppen.

Satsingsgruppe S14 sammen med nye talenter.

▼
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Morten Eklund klubbene til mer samar-
beid, og dette er fortsatt like aktuelt. 
Dette kan både være felles treninger og 
samlinger. Klubbens trenere kan også 
avtale noe felles stevner de er med på.

– Det er med og skjerper konkurranse 
når det er flere utøvere med, noe som 
igjen er motiverende for svømmerne og 
kan bidra til et høyere nivå, poengterer 
landslagstrener Morten Eklund.

Fornøyde deltakere 
Som nevnt innledningsvis var det i år 

rekorddeltakelse, og hele 9 utøvere som 
var med på sin første samling. Både ut- 
øvere og trenere var godt fornøyde etter 
ei intensiv, lærerik og motiverende helg.

Kristoffer Voldengen Hansen fra Gjøvik 
var en av de som var med på sin første 
samling. Han har trent svømming i snart 
2 år, og har kun konkurrert litt, da sam-
men med egen aldersklasse. Kristoffer 
ble klassifisert på samlingen og er nå 
klar for å konkurrere på mer rettferdig 
grunnlag i sin funksjonshemmede klasse.

– Morsomt, spennende, lærerikt, inspir-
erende og hardt, er Kristoffers oppsum-
mering av helga. – Jeg har fått trent på 
og fått gode innspill på brystteknikken. 
Dette tar jeg med meg tilbake til klubb-
treningen. Så har jeg snakket en del 
med Andreas (Bjørnstad) og fikk mange 
gode råd av han. Og så var det det jo 
inspirerende å trene i banen ved siden 
av Sarah Louise Rung, sier han fornøyd.

Martine Borgen, trener i Gjøvik og en 
av de som følger Kristoffer, var kjempe-
fornøyd med samlingen. – Jeg har lært 
mye nytt, særlig er det interessant å se 

hvordan landslagstreneren legger opp 
treningene. Vi lærte mange nye øvelser 
på basistreningene, og dette er øvelser 
vi tar med hjem til klubbtreningen. At 
samlingen er på Olympiatoppen, der 
de beste trener, er også ekstra moti-
verende. Og så hjalp jeg Sarah Louise 
litt på basistreningen. Det var stas!, 
sier Gjøvik-treneren. Martine var aktiv 
svømmer inntil sist sommer, og hun har 
vært trener siden 2009.

Rikke Ullmann fra SK Delfana var med 
sine 12 år yngste svømmer på samlin-
gen. Hun har vært med i klubben i ca. 
et og et halvt år, og trives veldig godt.

 – Jeg var med på dansing tidligere, men 
svømming er nok min idrett, og jeg har 
lyst til å bli god!, sier Rikke med over-
bevisning, og fortsetter: – Det har vært 
ei veldig bra, men veldig slitsom helg. 
Det at jeg ble sliten, går over, men det 
var veldig artig og en ekstra motivasjon 
å få bo på Olympiatoppen og få trene 
med landslaget, så det tar jeg med meg. 
Jeg trenger å få bedre stabilitet og bal-
anse, og har lært flere nye øvelser som 
kan hjelpe meg med dette.

Gjøvik Kristoffer Voldengen Hansen - 
ung lovende svømmer.

Det begynte da svømmebassenget i 
Folkeparken ble åpnet i 1964. Siden har 
han trofast kastet seg i bassenget for å 
klare kravene til de ulike øvelsene. De 
siste årene har det vært et mål å nå 50 
merker på rad.
 
Den store Havhesten handler om 
svømming på tid, distansesvømming, 
ryggsvømming, avkledning i vannet, stu-
ping, svømming med klær og dykking. 
Både utholdenhet og hurtighet blir testet. 
 

– Jeg trodde ikke jeg skulle klare 
det i fjor. Vekta er ikke som i glans-
dagene, smiler Alf Rødsand. Men 
han kastet seg uti det. Norodd-
trener Erik Jørgensen var en av 
dem som oppfordret Rødsand 
til å gjøre et forsøk også i 2014. 
 
– Ja, Erik skal ha sin takk for at jeg 
klarte det, sier Rødsand, som i fjor 
nådde 23 av 27 poeng. – Det er 
innenfor gull-kravet på 21 poeng, 
sier Rødsand, som er fast gjest i 
svømmehallen.
 
Norges Svømmeforbund har 
ingen statistikk som viser hvem 
som står med flest havhester, 
men idrettskonsulent Brit 
W. Nakken forteller at Rød-
sand garantert er en av dem 
som har flest merker å slå i 
vannet med. – Det er i hvert 
fall veldig imponerende, sier  
Nakken.

– Har tatt Havhesten i 50 år
Han har aldri vært aktiv 
svømmer, men det er 
knapt noen i Norge som 
kan vise til de samme 
merittene i bassenget. 
Den 74 år gamle kris-
tiansunderen Alf Rødsand 
har i 50 sammenhen-
gende år klart prøvene til 
Den store Havhesten.
Rune Edøy [tekst og foto]

Havhesten Alf Rødsand har tatt svømmemerke 
50 år på rad. Det er få, om noen, som kan vise 
til maken i Norge.

▼
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Juniorlandslaget i svømming

På Juniorlandslaget i 
svømming er det denne 
sesongen 25 utøvere fra 12 
ulike klubber. De yngste 
er født i 2001, og de eldste 
i 1997. Noen har vært på 
laget i fire sesonger, og 
noen kvalifiserte seg rett 
før jul. De yngste er i Utvik-
lingsgruppa, og de eldste 
er i EM Juniorgruppa - og 
to langhelger i året har de 
samling sammen. Tren-
erne for juniorlandslaget 
er Kay-Arild Paulsen, som 
til daglig også er senter-
trener på Elitesenteret i 
Bergen og Beda Leirvaag, 
som til daglig er talentut-
vikler i Lambertseter SK. I 
tillegg er Johan Setterberg 
fra NSF med som ansvarlig 
for testing, og Robin Dale 
Oen med som mentor for 
laget. På hver samling er 
det også med noen klubb-
trenere.

Ingrid Haslev Anmarkrud [tekst og foto]

NSF har satt seg følgende mål med det 
arbeidet som gjøres med juniorlands- 
laget i svømming:
• Påvirke holdninger og kultur hos 

unge utøvere
• Skape forståelse for det som skal 

til for å utvikle seg som svømmer, - 
tiltak

• Gi dem kunnskap på ulike delom-
råder (kosthold, basistrening, resti-
tusjon, treningsdagbøker, mentale 
ferdigheter, målsettingsprosesser)

• Formidle tanker rundt trening og 
teknikk

• Kartlegge nivå og utviklingsområder 
via tester

• Supplement til det som skjer i klubb 
- i dialog med klubbtrenerne

• Konkurransemål for utviklingsgruppa 
er Nordisk Ungdomsmesterskap og 
EYOF 

• Konkurransemål for EM-juniorgruppa 
er Nordisk juniormesterskap og EM 
junior

• –> være blant de tre beste nasjonene 
i Norden.

 
Siste helgen i januar hadde laget sam-
ling i Oslo. De bodde på Toppidretts-
senteret og trente på Idrettshøgskolen, 
i Tøyenbadet og Domus Atletica. I tillegg 
hadde svømmerne to basis- og beve- 
gelighetsøkter med Lene Puntervold, 
som er trener på OLT. Noen av dagene 

Gutta boys Her er en del av juniorlandslagsgjengen fotografert på samlingen i bassenget på Idrettshøgskolen i vinter.

Trenerteamet består av Beda Leirvåg, Kay Arild Paulsen og Johan Settergren – her 
fotografert i bassenget på Domus Atletica i Oslo.
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hadde de også faglig opplegg, både 
for å få kunnskap og for å styrke lag-
følelsen. Ofte jobbes det i grupper med 
oppgaver, og dette er en fin måte for 
utøverne å bli mere kjent. På denne 
samlingen var det fokus på testene de 
tar på hver samling, og det å sette seg 
mål.
 
Det er viktig at utøverne forstår hvorfor 
de tar testene og hva de viser, og derfor 
hadde de en kveld med gruppearbeid 
om dette. Senere på samlingen ledet 
Tore de Faveri en prosess med laget 
om å sette seg mål for at utøverne skal 
ta mer ansvar for egen utvikling, og bli 
bevisst hva som er målet og hvordan de 
skal komme dit.

Testene er viktig for å kunne følge med 
på utviklingen til utøverne. Resultatene 
sendes ut til utøvere og klubbtrenere 
etter samlingene, slik at dette også kan 
følges opp i klubbene mellom samlin-
gene.

Hver uke er det krav om at alle ut- 
øvere på juniorlandslaget sender tren-
ingsdagbok til Kay-Arild og Beda, 
så de også kan ha litt oversikt over 
hvordan den daglige treningen går.  

Målet er i år EYOF og European Games 
for mange, og det blir spennende å 
følge dem både i sommer og årene som 
kommer.

Testene som tas er
• Critical Swim Speed (CSS) 

(50+400m cr) - test av aerob kap-
asitet 

• Beinsparktest (400 cr+400 egen) - 
for å se utvikling på beinspark

• Kraft i vann - for å kartlegge kraf-
treserven hos enkelte utøvere

• Start og vendehastighet - basert på 
internasjonal standard

• Activ Drag – for å se hvor mye 
motstand utøveren lager i max 
hastighet

Navn Synne Hovden Eidheim
Årsklasse 2001
Klubb BS-LK

– Hvordan er det å være på juniorlands- 
laget?
– Det er veldig gøy. Det er et mål 
jeg har jobbet mot lenge, så det var 
utrolig gøy å klare kravet. Jeg har 
også  fått mange nye venner. Alle er 
veldig hyggelige. Det er gøy å ha ven-
ner som faktisk forstår hvor mye hardt 
arbeid og trening som må til for å nå 
målene dine.
 
– Hva er annerledes enn i klubb?
–  Det som er annerledes enn i klubb er 
at på samling er det nye trenere som 
ser på teknikken din og gir forskjellige 
tips og kommentarer. På samling har 
jeg også noen å henge meg på og 
strekke meg etter. Det er også mange 
tester som jeg vanligvis ikke har. Ellers 
er  det egentlig ikke så veldig mye 

annerledes fordi jeg har en fantastisk 
trener hjemme i klubben. 
 
– Hva har du lært i løpet av samlingen?
– I løpet av samlingen har jeg lært å 
være litt mer oppmerksom på hva jeg 
gjør og tenker på når jeg svømmer. Jeg 
har også lært meg å tenke litt fremover 
på alle målene mine. Jeg har lært og 
forbedret vendingene mine og under-
vannsarbeidet etter vendingen. Jeg har 
også lært å være litt sterkere i hodet 
mentalt, og  jeg har lært noen nye 
drills som forbedrer teknikken min. Jeg 
har egentlig fått litt av de samme til-
bakemeldingene på hva jeg må forbe-
dre, men jeg har fått de på en litt annen 
måte som gjorde at jeg tenkte over de 
på en annen måte.

To utøvere på juniorlandslaget i svømming

Navn Henrik Aspegren
Årsklasse 1999
Klubb Ullensakersvømmerne
 
– Hvordan er det å være på juniorlands- 
laget?
– Det er en god motivasjon for meg å vite 
at jeg er blant de beste i hele Norge. Jeg 
hadde egentlig planer om å komme inn, 
og da jeg klarte det ble jeg overrasket 
på en veldig positiv måte. Det er lærerikt 
å være med andre gode svømmere, og 
se hvilke rutiner de har i forhold til meg. 
Lærerikt var det også med basisøktene 
der vi lærte ulike øvelser for kjernemus- 
kulaturen og tøying. Og jeg må ærlig in-

nrømme at jeg er litt stolt av å være 
med på landslaget.

– Hva er annerledes enn i klubb?
– Det som er forskjellig på en land-
slagssamling i forhold til i en klubb, er 
at det er et helt annet miljø. Alle kom-
mer på treningene, og mesteparten av 
tiden er alle positivt innstilt til svøm-
mingen. Det er det ikke alltid i klub-
ben, fordi alle satser ikke like mye. En 
annen ting som også er annerledes er 
at det er flere trenere som kan gi deg 
en litt annen tilbakemelding enn det 
du er vant til hjemme. Det er fint fordi 
da kan man legge merke til ulike feil 
som man ellers aldri ville oppdaget, 
som for eksempel svømmeteknikk. 
 
– Hva har du lært i løpet av samlingen?
– Jeg har fått mange innspill i hva slags 
holdning de andre har til svømmingen 
og hva som motiverer dem. Jeg har 
også lært mye om bevegelighet, ulike 
tøyeøvelser, målsetting og om hvor-
dan man skal jobbe for å oppnå målet.
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[Forbildet]

Sarah Louise Rung

– Forbilde som viser vei

– Psst, det der er jo hun 
svømmeren. Hva er det 
hun heter igjen? Sarah 
Louise, ja.
Fire jenter på Dom-
kirkeplassen oppdager 
plutselig at et kjent fjes 
kommer trillende mot 
dem. Minutter etterpå er 
de midt i en livlig samtale 
med den kanskje mest-
vinnende idrettsutøveren 
i Stavanger.

Vidar Alfarnes [tekst og foto]

Praten gikk ivrig da (f.v.) Marta Kinn Hartvigsen, Rannveig Skeie, Elise Rosnes og Maria Skjørestad møtte på Sarah Louise Rung 
i Stavanger sentrum.

Egen sponsorbil gjør det enklere for Sarah Louise Rung å komme seg til og fra 
treninger i Stavanger og omegn.
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havneområdet og i håret til hovedper-
sonen.

– Jammen godt det bare er noen uker til 
vi setter oss på flyet sørover. Jeg gleder 
meg veldig til 14 dagers treningsleir på 
Tenerife. Der har vi vært mange ganger, 
og utbyttet er alltid stort, forteller svøm-
meren, som ble historisk under Idretts-
gallaen på Hamar tidlig i det nye året. 
Der fikk hun prisen som beste kvinnelige 
utøver i klassen for funksjonshemmede. 
For femte året på rad. Ingen andre har 
klart det mesterstykke. Handikappet eller 
ikke.

Omtrent natta
– Selvsagt stor stas, og slett ikke noe jeg 
tar for gitt. Men denne gangen var det 
prisen for årets forbilde som ble det helt 
store. Overraskende og selvsagt svært 
gledelig, oppsummerer prisgrossisten, før 
hun setter seg i bilen og kjører i retning 
Kannik skole. Det er tid for ettermiddags- 
trening sammen med resten av gjengen 
i Madla svømmeklubb. I et basseng hun 
har svømt utallige mil. Gjerne så tidlig på 
morgenen at mange ville karakterisert 
treningstidene som midt på natta.

– De første årene var det helt vanlig 
med oppstart klokka halv seks. Nå er det 
timeplanen på universitetet som avgjør. 
Det vanlige er morgenøkter i Stavanger 
svømmehall fra klokka 07.00. Det er jo 
luksus, smiler Rung. Og like sikkert som 
at hun møter fram dag etter dag, om-
trent like sikkert er det at trener Morten 
Eklund er på plass.

Mange å takke
– Som jeg sa i takketalene mine på 
Idrettsgallaen, det er mange som står på 
for at jeg skal kunne utvikle meg opti-
malt. På same måte er det også mange 
å takke for at jeg kan få være et forbilde 
for andre. Folk som gir meg muligheten 
til å få prøvd ut hvor langt jeg kan 
komme med mye og riktig trening. At 
jeg rett og slett kan være et levende ek-
sempel på at alt er mulig, bare man vil 
det nok. Og at man som sagt har med-
spillere som legger opp livene sine for å 
hjelpe meg, skryter Rung. Og tenker nok 
aller mest på Morten Eklund. Men også 
andre i klubben, i landslagsledelsen og 
på Olympiatoppen.

– Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag, 
om det ikke var andre som hadde staket 
ut veien.

For andre gang
La oss skru klokka tilbake til kvelden 
10. januar og årets Idrettsgalla. Hamar 
OL-Amfi er som vanlig pyntet til fest. 
Idrettshelter og andre notabiliteter lar 
seg underholde av artister som også leg-
ger lista høyt. Anne Rimmen syr det hele 
sammen med smil og eleganse, og priser 
blir delt ut på løpende bånd.

– Da jeg hørte de første setningene med 
juryens begrunnelse for årets forbilde, 
tenkte jeg at det kunne passe bra for 
typer som Bjørndalen eller Bjørgen. Men 
da prisutdelerne Maiken Caspersen Falla 
og Ingvild Flugstad Østberg leste at vin-
neren fikk livet dramatisk endret i 2008, 

Født 8. oktober 1989
Klubb Madla SK

2015 Kåret til “Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver” for 2014.
2015 Kåret til «Årets forbilde» for 2014.
2014 EM - gull på 100m bryst, 50m butterfly, 200m medley og 200m fri. 
 Sølv på 100m fri, 50m rygg, 4x50m medley og 40x50m fri stafett.
2014 Kåret til «Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver» for 2013.
2013 Kåret til «Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver» for 2012. 
2013 Nominert til «Årets navn» for 2012.
2012 Aftenpostens Gullmedalje for årets idrettsprestasjon av norsk utøver.
2012 Paralympics - Gull på 200m fri og 50m butterfly, sølv på 200m medley 

og 100m bryst.
2012 Kåret til «Årets funksjonshemmede utøver». 
2012 Nominert til «Årets navn».
2011 Kåret til «Årets funksjonshemmede utøver». 
2011 EM - gull på 200m medley og gull på 100m bryst.
2010 VM - gull på 50m butterfly.

I tillegg har Sarah notert seg for et stort antall verdensrekorder.

Sarah Louise Rung – Å kunne gå foran 
som et godt eksempel betyr veldig mye. 
At folk kan se på meg som et forbilde, 
er noe jeg setter veldig stor pris på, 
sier Sarah, her fotografert med Vågen i 
Stavanger bak seg.

Morten Eklund er mannen bak Sarah 
Louise Rung.

Snart har praten dreiet innom både sko-
legang, svømming og stup. Den ene av 
jentene har nemlig vært aktiv stuper 
noen år, mens en annen har drevet med 
svømming mens familien var bosatt på 
Filippinene. I tre år.
– Stup er nok ikke noe for meg, smiler 
Rung, og jentene ler hjertelig tilbake.

Snart til varmen
Norsk Svømming har en avtale med 
25-åringen, og Sarah Louise er som all-
tid lett å be. Vi var enige om å møtes 
for litt fotografering i hjertet av Stavan-
ger. Etter bare et titalls eksponeringer 
kommer snøen dalende over domkirka,  

Sarah Louise Rung
▼
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skjønte jeg jo at det måtte være Sarah 
Louise. Det var en sterk og fin opplevelse, 
forteller Eklund. Han var selv nominert til 
prisen som årets trener. Den gikk riktig-
nok til alpinlandslagets Håvard Tjørhom, 
men ingen sure miner av den grunn.

– Forbildeprisen til Sarah og nominerin-
gen av meg, er veldig hyggelig for oss 
som driver med toppidrett for funksjons- 
hemmede. Det er rett og slett en stor og 
viktig anerkjennelse av handikapidret-
ten, mener treneren som også var nomi-
nert i samme kategori for to år siden.

– Det var mer overraskende denne gan-
gen. Sist hadde vi tross alt to paralym-
piske gullmedaljer fra London i kofferten.

Plikt og interesse
– Hva tenker årets forbilde om sin 
nyvunne status?
– Først og fremst er det kjekt at noen har 
sett hva jeg legger ned av arbeid som 
idrettsutøver, og at de også ser personen 
Sarah Louise bak dette. For meg er det 
både av plikt og interesse at jeg mer enn 
gjerne bidrar med min historie. Kan det 
være til hjelp for andre, er ikke noe bedre 
enn det. Jeg får mange forespørsler om å 
holde foredrag. Når det ikke går for mye 
utover trening og skolegang, prøver jeg 
å takke ja, forteller en som nylig var med 
under Lev vel-konferansen i Oslo.

– Der snakket jeg som jeg ofte gjør om 
verdien av å sette seg mål, selv om det 
tidvis kan se både mørkt og tungt ut. Det 
blir gjerne stille når jeg forteller historien 

min. Det har mer enn en gang skjedd at 
noen har begynt å grine blant tilhørerne. 
Da har de gjerne kommet til meg etterpå 
og fortalt at de levde seg veldig inn i 
det jeg sa om å kunne snu en tilsynel-
atende håpløs situasjon til noe positivt. 
Føler mange ganger at jeg med mine 
betraktninger og fortellinger har blitt en 
vekker for andre som gjerne sliter med 
helt andre problem enn en plutselig lam-
melse i begge beina, sier Rung.

Leter fremdeles
Hun og treneren har for lengst begynt 
å tenke på Rio de Janeiro og Paralym-
pics i 2016. London 2012 var helt klart et 
høydepunkt. Men Natalija Prologajeva 
fra Ukraina satte en støkk i duoen fra 
Stavanger. Særlig var nederlaget på 100 
meter bryst tungt å svelge.

– Selv om det har blitt mye edle medal-
jer og mange verdensrekorder også den 
siste tiden, har jeg egentlig vært på let-
ing etter godfølelsen fra 2011-sesongen, 
innrømmer Rung.

For treneren er det helt greit. 
– Ja, jeg tenker faktisk at det er litt bra. Da 
er det iallfall ikke noe problem å holde 
oppe motivasjon, trøkk og kvalitet, sier 
mannen som har vært trener for Sarah 
Louise i to faser. Den første da hun var en 
sosial klubbsvømmer, uten de helt store 
ambisjonene. Etter den famøse rygg- 
operasjonen i 2008, kom hun raskt til-
bake til bassenget. Og fra 2010 hadde 
Morten Eklund plutselig en utøver som 
ville bli best i verden.

Om forbilde-prisvinneren sier juryen 
Årets vinner betyr svært mye for mange, 
både unge og voksne. Prisvinneren har 
de seks siste årene vist beundringsver-
dig karakter og pågangsmot, og har blitt 
en sterk rollemodell både for idrettsutø-
vere og folk flest. – Det er bare mulig 
fordi jeg har støttespillere som legger 
opp livene sine for at jeg skal kunne yte 
maksimalt, sier hovedpersonen selv.

– I begynnelsen var det veldig stort å 
sette verdensrekord. I dag ønsker Sarah 
Louise å sette verdensrekorder som 
ingen kan slå. Det er en vesentlig for- 
skjell. Og da den ukrainske jenta tok gul-
let på 100 meter bryst i London, var vi 
ikke før tilbake i leiren, før hun satte seg 
ned med meg med følgende melding: Nå 
må vi se på hva som har skjedd, og passe 
på at det aldri skjer igjen!

▼

Ny medarbeider i NSF
Cathrine Aa Dalen er 
27 år og er ansatt som 
utviklingskonsulent i 
Svømmeforbundet med 
ansvar for stup, vannpolo, 
synkron og Open Water. 
 
Cathrine var aktiv svømmer i Ski 
Svømmeklubb fra 1998 til 2006, og 
aktiv studentsvømmer, trener og sty-
remedlem i NTNUI Svømming fra 2007 
til 2013. Hun har også en kort karriere 
som vannpolospiller i NTNUI Vannpolo.
 
Cathrine har jobbet i flere svømme-
klubber. I Ski Svømmeklubb var hun 
svømmetrener fra 2005 til 2007 og 

våren 2014, samt svømmeskoleansvarlig 
våren 2014. I Trondhjems Svømme- & 
Livredningsklub var hun svømmetrener, 
og i en periode assisterende hov-
edtrener i perioden 2009 til 2013, samt 
daglig leder fra 2012 til 2013. Høsten 
2014 jobbet hun som svømmetrener i 
Lambertseter Svømmeklubb. 

Cathrine har en mastergrad i Bevegelses-
vitenskap fra NTNU i Trondheim, og har 
gått Coaching og ledelse for yngre ledere 
på NiH (2009-2010). Hun har vært NSF sin 
kursholder i Lederkurs for ungdom siden 
2011, og klubbutvikler siden 2013.

Cathrine liker å være aktiv og engasjert 
innen idretten, og hun har flere verv 
fra studentidretten, og var med på det 

Internasjonale Olympiske Akademi 
i 2013. Hun ser frem til å jobbe med 
klubb- og aktivitetsutvikling sammen 
med klubbene, slik at enda flere barn 
og unge får mulighet til å oppleve 
glede ved stup, synkronsvømming, 
vannpolo eller Open Water.

Ny i NSF Catrine Aa Dalen skal jobbe 
med stup, synkronsvømming, vann-
polo og Open Water.



Thon Sport er vårt spesialtilbud der idrettslag, kretser og forbund 
tilknyttet Norges Idrettsforbund får fordelaktige priser på overnatting og 
arrangementer.  Vi tilbyr egne tilpassede utøvermenyer, deilige senger
og en god frokost.

Les mer om hvorfor det er bedre å sove på hotell enn
i gymsal på thonhotels.no/sport

THON SPORT

SOV GODT
OG FÅ
FROKOSTEN 
SERVERT.
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Fredag 20. mars åpner søknadsskjemaet 
på www.svommeaksjonen.no. Her kan 
ildsjeler søke om gratis svømmekurs for 
15 barn. Klubben kan også selv stå som 
ildsjel for inntil 2 kurs. Muligheten for 
å søke om kurs stenger 17. april, og så 
starter den store jobben med å gå gjen-
nom alle søknadene. 

Svømmeaksjonen 2015 
I mai kjører NSF igjen i 
gang med Svømmeaks-
jonen i samarbeid med 
GjensidigeStiftelsen. Det 
er 8. gang aksjonen arran-
geres, og det er om lag 
115 klubber som er med 
som arrangører. Svømme-
forbundet er utrolig glad 
for at over 7.000 barn 
også i år kan tilbys gratis 
svømmekurs i løpet av 
mai og juni.

Svømmeforbundets mål er at det er de 
barna som trenger det mest som får kurs. 
Det er en forutsetning at barna som går 
på kurs ikke er trygge i vann, men det er 
også viktig at de barna som ellers ikke 
ville ha kommet på kurs får tilbud. Det 
kan for eksempel være økonomiske, re-
ligiøse eller kulturelle årsaker til at barn 
ikke går på svømmekurs, og disse barna 
er det ekstra viktig at vi får med.
 
23. april offentliggjøres det hvilke søkere 
som har fått tildelt kurs, og i perioden 18. 
mai til 28. juni gjennomføres om lag 500 
kurs over hele landet. Hjelp oss å spre 
det glade budskap til aktuelle ildsjeler!!
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NSF ser frem til å ønske velkommen til 
Kompetansehelga 2015 - lørdag 18. til 
søndag 19. april på Thon hotel Oslo Air-
port. Fokus for helga er kompetansepå-
fyll, utvikling i klubb og nettverksbygging. 
Hele 225 deltakere bidro til en suksessfull 
Kompetansehelg i 2014, og vi håper enda 
flere vil benytte muligheten i år. 

Kompetansepåfyll
Fokus på kompetanse, utdanning og erfar-
ingsutveksling har aldri vært større i norsk 
svømming. Kompetansehelga byr på 
faglig påfyll for engasjerte i alle klubber. 
Fjorårets samling var veldig moro og en-
gasjerende. I år utvides programmet fordi 
NSF ser behovet for at flere grupper møtes 
og diskuterer utfordringer og muligheter i 
fellesskap. Vi i Svømmeforbundet tror at 
gjennom kompetanse, nettverk og gode 
diskusjoner vil involverte synes det er 
morsommere å være engasjert i sin rolle, 
og samtidig vil få mulighet til å utvikle 
sin klubb litt til, og kanskje gi enda flere 
barn og unge oppleve mestring og glede 
i vann.

– Velkommen til Kompetansehelga 2015
Norges Svømmeforbund har 
gleden av å invitere til Kom- 
petansehelga 2015! Samlingen 
er et supert forum for engasjerte 
i klubb med faglig påfyll, latter, 
gruppeprosesser og erfaringsut-
veksling. Ønsker du å lære mer 
om hvordan du kan utvikle din 
klubb? Lurer dere på hvordan 
andre klubber angriper mulig-
heter og løser utfordringer? 
Da er Kompetansehelga noe 
klubben bør prioritere! 

Hele 7 ulike paralleller
Kompetansehelga arrangeres 18.-19. april 
på Thon Hotel Oslo Airport, - en helg som 
er valgt for at det skal passe for enda 
flere klubber.

Programmet vil i år være delt i 7 paral-
leller; 
• Forum for svømmeskoleansvarlige
• Forum for hovedtrenere
• Forum for klubbledelse
• Lederkurs
• Anlegg
• Open Water
• Synkron

Open Water
Flere og flere klubber arrangerer Open 
Water-arrangementer. Dette blir første 
kompetansesamlingen for Open Water. 
Programmet vil være en samling for ar-

rangører av Open Water, men også en 
gylden anledning for nye klubber som 
ønsker å arrangere Open Water-konkur-
ranser i fremtiden. 

Rollen hovedtrener
For å utvikle et enda bedre aktivitet-
stilbud er hovedtreneren sentral. Vi ser 
fram til å samle hovedtrenere igjen for 
å diskutere blant annet trenerrollen og 
sportslig plan. Hovedtrener defineres 
til den som er ansvarlig for klubbens 
sportslige aktivitetstilbud, samt at hov-
edtrener har det faglige ansvaret for 
klubbens øvrige trenerteam.

Forum for 
svømmeskoleansvarlige
Norges Svømmeskole skal være best på 
kvalitet i svømmeopplæringen. Fokuset 
på forum for svømmeskoleansvarlige vil 
derfor være hvordan vi jobber for å sikre 
god kvalitet i svømmeopplæringen. 
Fokus vil blant annet være utarbeiding 
av Svømmeskolehåndboka, utvikling 
av svømmeskolen, implementering av 
baby- og småbarnssvømming i tillegg 
til diskusjoner og erfaringsutveksling. 
Alle klubber i Norges Svømmeskole får 
dekket deltakeravgiften for klubbens 
registrerte svømmeskoleansvarlige. 

Velkommen alle klubber!
NSF håper alle klubber benytter anled-
ningen og er representert med flere 
deltakere på ulike programmer. Prak-
tisk informasjon og påmelding finner du 
på www.svomming.no. Deltakelse er 
subsidiert av Norges Svømmeforbund. 
Påmeldingsfristen er torsdag 26. mars.

Norges Svømmeforbund ser frem til en 
ny Kompetansehelg med masse engasje-
ment, gode diskusjoner og god stemning!

Kompetansehelga 2015 Lasse Hoel i Svømmeforbundet ønsker velkom-
men til faglig påfyll under konferansen på Gardermoen 18.-19. april.

NSF ønsker å invitere deg og enga- 
sjerte i din klubb til en helg med 
fokus på faglig påfyll, erfaringsut-
veksling og veiledning til nyttige 
verktøy til din rolle i klubben. 



SVØMME
merkene  

FERDIGHET DISTANSE MOSJON

500 M

1000 M

25 M

100 M

200 M
SVØMMEKNAPPEN

10 MIL

5 MIL

4 MIL

3 MIL

2 MIL

1 MIL

HAVHEST STATUETT

HAVHESTPLAKETT

STORE HAVHESTEN 
GULL

STORE HAVHESTEN 
SØLV

STORE HAVHESTEN
BRONSE

LILLE HAVHESTEN

Våre svømmemerker har til alle tider 
inspirert både små og store til svømmeglede og aktivitet!

SELUNGEN

HVAL

SKILPADDE

PINGVIN

VANN SVØMMEDYKTIGHETS-
MERKE

HAI

SJØLØVE

DELFIN

SEL

Du finner informasjon om kravene til alle svømmemerkene i brosjyren «Svømmemerkene» 
fra Norges Svømmeforbund og på www.svomming.no

Infoserv@
online.no - Foto: Vidar A

lfarnes  2014

NYBEGYNNERE VIDEREKOMMENDE

HAVHESTEN

Bestilling av merker gjøres gjennom din svømmehall 
eller via www.idrettsbutikken.no  

50x70 MERKEPLAKAT 2014::  12-11-14  10:57  Side 1



SVØMME
merkene  

FERDIGHET DISTANSE MOSJON

500 M

1000 M

25 M

100 M

200 M
SVØMMEKNAPPEN

10 MIL

5 MIL

4 MIL

3 MIL

2 MIL

1 MIL

HAVHEST STATUETT

HAVHESTPLAKETT

STORE HAVHESTEN 
GULL

STORE HAVHESTEN 
SØLV

STORE HAVHESTEN
BRONSE

LILLE HAVHESTEN

Våre svømmemerker har til alle tider 
inspirert både små og store til svømmeglede og aktivitet!

SELUNGEN

HVAL

SKILPADDE

PINGVIN

VANN SVØMMEDYKTIGHETS-
MERKE

HAI

SJØLØVE

DELFIN

SEL

Du finner informasjon om kravene til alle svømmemerkene i brosjyren «Svømmemerkene» 
fra Norges Svømmeforbund og på www.svomming.no

Infoserv@
online.no - Foto: Vidar A

lfarnes  2014

NYBEGYNNERE VIDEREKOMMENDE

HAVHESTEN

Bestilling av merker gjøres gjennom din svømmehall 
eller via www.idrettsbutikken.no  

50x70 MERKEPLAKAT 2014::  12-11-14  10:57  Side 1

[NORSK SVØMMING 1/2015]   31

Viktige endringer 
i svømmereglene
Under FINA sin kongress i Doha ble en-
kelte svømmeregler oppdatert, gjeldende 
fra 29. januar. NSF har nå implementert 
disse i regelverket, og er gjeldende umid-
delbart. Dette gjelder SV 5 C nr 4, og SV 
5 B rygg.
 
SV 5 C nr. 4
”Det er tillatt med et enkelt butterflyspark 
når som helst før brystbensparket 
er påbegynt når hele kroppen er 
under vann ved start og vending.” 
Setningen erstatter ”Det er tillatt med 
et enkelt butterflyspark etterfulgt av 
et brystbenspark når hele kroppen 
er under vann ved start og vending. 
Butterflysparket må gjennomføres etter 
at armtaket er påbegynt.”

SV 5 B. Rygg
Pkt. 1 får følgende tekst hvor avsnitt 2 og 
3 er nye: Svømmerne skal ligge på linje 
i vannet med ansiktet mot startveggen. 
Begge hendene skal holde i grepene på 
startpallen. Dersom det benyttes rygg- 
startere skal tærne på begge føtter være 
i kontakt med endeveggen eller tidtager-
platene. Det er forbudt å ha tærne over 
kanten på tidtagerplatene. Det er heller 
ikke tillatt å stå på kanten av en eventuell 
overløpsrenne eller bøye tærne over 
denne. Dersom ryggstartere benyttes, skal 
arrangøren plassere ryggstarterne på 
startpallene før start og deretter fjerne  
dem etter start. Eventuelt kan vende-
dommerne på startsiden bistå med dette.

Utlysning midler 
til oppstart av Vill 
i vann i klubb
NSF har utviklet Vill i vann, et 
aktivitetskonsept hvor barn og unge 
får prøve seg i flere vannaktiviteter 
og som baserer seg på mestring. 
Hensikten er å beholde barn og unge 
lengre i svømmeidrettene gjennom et 
differensiert aktivitetstilbud i klubb som 
også er tilpasset de som ikke å ønsker å 
satse på konkurranseaktivitet.
 
Din klubb kan nå søke om støtte til 
oppstart av Vill i vann – søknadsfrist er 
15.april. Kontaktperson i NSF er Lasse 
Hoel, lasse@svomming.no

Retningslinjer for 
bruk av konkur- 
ransedrakter
De siste årene har man sett en stor utvik-
ling av konkurransedrakter for svømming. 
Draktene har fått innbygget avanserte 
funksjoner som bl.a. skal redusere mot-
stand. Disse draktene er dyre, mange 
koster opp mot 4.000,-. Forbundsstyret i 
NSF har derfor vedtatt retningslinjer for 
bruk av denne typen konkurransedrakter.

Unge utøvere har eldre utøvere som 
forbilder og ser hva slag utstyr disse 
utøverne har. De unge ønsker derfor å 
ha samme type utstyr som de eldre for-
bildene. Dette utstyret er veldig kostbart 
i mange tilfeller, enkelte drakter koster 
opp mot 4.000,-. Kjøp og bruk av denne 
typen drakter er absolutt ikke nødvendig 
for utøver som er yngre enn 13 år, og det 
gir heller ikke et godt signal til foreldre 
og andre utenforstående at man «må» 
ha kostbare konkurransedrakter. Mange 
vil nok oppleve et press for at man skal 
anskaffe denne typen drakter, noe som 
kan føre til at mange velger bort svøm-
ming som idrett da man ser at det er en 
veldig kostbar idrett å utøve.

Typen drakter det er snakk om er drakter 
som er oppført på FINA sin liste over 
godkjente drakter. Typiske drakter/
materialer som står på denne listen er:
• Arena: Powerskin XP, POWERSKIN 

CARBON PRO MARK 2, Powerskin 
R-EVO+

• Speedo: Speedo Fastskin3, Speedo 
FS3 Pro, Speedo LZR Racer 
• TYR: AP12 Light, AP12

Stoff og bilder til

Stadig flere utøvere og klubber har til-
gang på epost og digitalt kamera, og 
stadig flere sender noen tekstlinjer og 
et bilde inn til Norsk Svømming.

Redaksjonen i bladet tar gjerne imot 
slikt stoff, og spesielt interessert er vi i 
bilder av aktive utøvere i klubbene, - jo 
flere på et og samme bilde - jo bedre.

Send tekst og bilde(r) direkte til redak-
tør Bo Norseng på epost-adressen;

bnorseng@online.no

Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund 
har derfor vedtatt at denne typen drakter 
ikke bør brukes av utøvere under 13. år. 
For utøvere til og med 12 år anbefaler 
Norges Svømmeforbund at utøverne 
bruker normalt badetøy/svømmedrakter, 
hvor prisen stort sett er under kr. 500,-. 
Norges Svømmeforbund ber derfor 
klubbene om å ha klare anbefalinger 
i sin medlemsinformasjon, slik at vi 
unngår at barn/foresatte blir utsatt for et 
unødvendig kjøpepress.

Utlysning midler 
til arrangering av 
Minipoloturneringer
Konseptet Minipolo, som er vannpolo 
for barn fra 8 til og med 12 år, er 
utviklet av NSF og vannpoloutvalget. 
Minipolo er vannpolo med forenklede 
regler og mindre krav til utstyr, og kan 
spilles av alle som er svømmedyktige. 
Klubber som skal arrangere en 
minipoloturnering får 7.500 kr i støtte 
fra Svømmeforbundet.

Planlegger klubben din en mini-
poloturnering? Ta kontakt med 
kontaktperson i NSF, Cathrine Aa Dalen, 
cathrine@svomming.no. 

Åpen rekrutterings- 
dag for funksjons- 
hemmede 
Norges Svømmeforbund har gleden av 
å invitere til Åpen rekrutteringssamling 
for funksjonshemmede i Bergen og i 
Oslo. I Bergen arrangeres dagen sammen 
med SK Delfana lørdag 11. april. I Oslo 
søndag 12. april er det Oslo IL Svømming 
og Flipper SFF som bidrar. Samlingen 
er for alle med bevegelses-, syn- og 
hørselshemming fra 8 år og oppover. 
Både de som prøver svømming for første 
gang, og de som er i gang med kurs 
eller trening kan være med. Leder for 
begge samlingene er Geir Thorstensen. 
Han er trener i Vågsbygd SLK, og følger 
opp unge talentfulle funksjonshemmede 
svømmere. Invitasjon og informasjon 
er på www.svomming.no (se menyen 
Funksjonshemmede).
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