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 Daniel Jensen 
 på topp i NM
Daniel Jensen (bildet) og de 
øvrige deltagerne i NM storkoste 
seg i AdO arena, Norges nye 
storstue for stuping.              Arkivfoto.

34 - 35 Synkronhelga 2015
Synkronhelga ble arrangert for 
første gang i år, og Synkronut-
valget har som et mål at dette 
skal bli et årlig samlingspunkt for 
klubber med synkronaktivitet. 

 Trener-/leder-
 konferansen 2015
4.-6. september er helgen du 
skal sette av, for da er det nem-
lig NSFs årlige Trener-/lederkon-
feranse. TL-konferansen på Thon 
Hotel Oslo Airport på Garder-
moen markerer åpningen av en 
ny svømmesesong, og den er en 
arena for inspirasjon, erfaringsut-
veksling og faglig utbytte. 

4 - 15 Henrik med verdensklasse-show i NM
To ganger topp 10 på verdensrankingen, 4 senior- + 5 junior-rekorder 
og 5 gull ble Skjetten-svømmeren Henrik Christiansens (bildet) fangst 
i kortbane-NM. 19-åringen har rettet alt inn mot Kazan og årets VM. 
Foto: Øyvind Thorsen

16 - 17 Rekordfesten fortsetter
Rekordfangsten for våre funksjonshemmede utøvere ble «som van-
lig» meget god når de utfordrer hverandre på mesterskap. På kort-
bane-NM i Kristiansand ble det notert 3 verdensrekorder og i alt 15 
norske rekorder med Tromsøsvømmeren Ingrid Thunem (bildet) i 
spissen. Foto: Øyvind Thorsen

32 - 33

36 - 37
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Idretten – en viktig sosial arena
Idretten er ikke bare et samlingspunkt 
for sportslig aktivitet, men er også en 
sosial arena både for utøvere og trenere.

Mye skjer både kroppslig og mentalt i barne- og ung-
domstiden, og de rollemodeller og holdninger man 
møter i sin klubb er med på å danne grunnlag for verdier 
man tar med seg videre i livet.

Vår og sommer nærmer seg, og for mange utøvere i Norges svømmeforbund 
også et av årets høydepunkt; Sommerleiren - en uke med mye trening og 
sosialt samvær.

Mange reiser på treningsleir for første gang, og er spent på hvordan dette vil 
bli. Noen har med seg negative erfaringer knyttet til alkoholbruk i bagasjen 
hjemmefra. Trenere, ledere og foreldre gleder seg til fine økter og koselige 
kvelder som for noen innebærer noe i glasset.

I den forbindelse kan det passe å minne om Norges svømmeforbunds tydelige 
retnings-linjer om alkohol, som man finner på forbundets hjemmeside.

NSF er klar på at trenere, utøver og ledere skal fremstå som gode forbilder, og 
har også alkohol som tema i trenerutdanningen. Alle barn og unge under 18 år 
som deltar i organisert aktivitet i regi klubbene i Svømmeforbundet skal møte 
et trygt idrettsmiljø hvor misbruk av alkohol ikke hører hjemme. NSF arbeider 
for at det i klubber og grupper skal være et bevisst forhold til alkohol.

NSF samarbeider også med alkovettorganisasjonen AV OG TIL som tilbyr fore-
drag og brosjyrer om alkoholvett, og som kan bistå klubber i å utarbeide ret-
ningslinjer for alkoholbruk. På hjemmesiden www.seogblisett.no kan klubben 
registreres som en ”se og bli sett-klubb». Dette sender et godt signal til både 
foreldre, utøvere og sponsorer om at klubben er sitt ansvar som rollemodell 
bevisst, og at barn og ungdom tas på alvor.

I en fersk undersøkelse blant NSF sine medlemsklubber oppgir 92% av klub-
ben at de kjenner til forbundets retningslinjer for alkohol. Det er bra! 52% har 
implementert retningslinjer for alkohol i sin klubb, mens 21% har planlagt men 
ikke gjennomført dette ennå. 14 klubber tilknyttet NSF er allerede registrert 
som «Se og bli sett-klubber».

Jeg vil med dette oppfordre flere klubber i NSF til å ikke bare ville det, men 
også gjøre det! Bli en del av AV OG TIL sin kampanje ”se og bli sett”! Lag regler 
for alkoholbruk, og legg grunnlaget for god verdiskapning og sunne holdninger 
i egen klubb!

Anna Maja Holm Thorsen

STYREMEDLEM

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

send oss en epost på 
pressepr@online.no 

(alle manus må 
sendes elektronisk).

Kjønnsdelt svømming
– Skolene skal vise respekt for elevenes 
og foreldrenes religion, og plikter å 
legge til rette for svømmeundervisnin-
gen - også med kjønnsdelte grupper. Det 
sier Fylkesmannen i Telemark.

Rektorer ved flere skoler hvor det er en stor andel mus-
limske barn, forteller om et økende krav om kjønns- 

deling i svømmeundervisningen, men det finnes også muslimske foreldre som 
ikke oppfatter dette som noe problem.

Fylkesmannen i Telemark har nå talt i saken, og det uttales bl.a. at svømmeun-
dervisning er en del av kroppsøvingsfaget, og foresatte har derfor ikke rett 
til å melde fritak fra svømmeopplæringen som sådan. Det påpekes imidlertid 
at undervisningen bør tilrettelegges slik at muslimske jenter kan ta del i opp- 
læringen.

Bo NorsengGlad i vann

REDAKTØR
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[Kortbane-NM]

Henrik Christiansen med

verdensklasse-show

* 800m fri/7.38.58/7 (verdensrank) 
 1500m fri/14.37.44/10 
 400m fri/4.41.81/22 
 400m medley/4.09.79/35
Det var Skjetten-gutten Henrik Christiansens verdens-
klasse-show i Kristiansand.
* Monica Waage Johannesen, BSC, to ganger inn på topp 

50-ranking.
* Samme prestasjon av Lavrans Solli, for sin 200m rygg.
* Syv individuelle rekorder
 fire i stafett, åtte junior og
 et stort antall i mixstafettene.

– Jeg er i god form, sa Henrik
Christiansen i sine glimrende TV2-«500 
dager til Rio» og NRK-intervjuer etter 
kortbane-NM. Han kan mer enn rask 
svømming, 19-åringen. Trygg på seg 
selv og ikke redd for å legge forventnin-
gens press på egne skuldre. To ganger 
topp 10 på verdensrankingen, 4 senior- 
+ 5 junior-rekorder og 5 NM-gull gir ham 
heller ingen grunn til å gjøre det. Færre 
løp enn i junior-NM, større fokus, jo, 
Henrik har rettet alt mot Kazan og VM…

– God gjennomkjøring
var Lavrans Sollis dom over egen 
mesterskapsinnsats. Han var neppe i 
samme formutvikling i Kristiansands 
storstue som Christiansen. Likevel satte 
han to norske rekorder i sine lengste 
rygg-løp. Han bygger i første rekke en 
solid base for langbanesesongen, og 

Per Irgens [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Henrik Christiansen leverte svømming i verdensklasse under kortbane-NM i Kristiansand - her med sin Skjetten-trener  
Ronnie Anstensen.

▼
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▼ begynner å trives også på 200-meteren 
etter sitt nye opplegg i Bærumsvøm-
merne. Han tapte samløpet på spesial- 
distansen 100m mot Bergensvøm-
mernes Markus Lie, etter at sistnevnte 
valgte å stå over sprintstafetten som 
var øvelsen rett før. Dermed ble det en 
spennende kamp helt til innslaget. Her-
renes ryggsvømming har fått et skikke-
lig oppsving!

Monica og Cecilie
Waage Johannessen tok ubeskjedent 
for seg av titler og rekorder. Fire gull til 
Cecilie på 100 → 800m fri, mens Monica 
kapret gullet for nesen hennes da hun 
slettet rekorden på sprinten. Monica 
var i tillegg suveren på de to korteste 
butterfly-distansene. Dertil syv stafett 
seire sammen med lagkameratene i 
Bergens Svømme Club. Cecilies klart 
sterkeste øvelse var igjen 200m fri, hvor 
hun sikret seg andreplassen på rankin-
gen, godt foran Monica på tredje. Hun 
var igjen godt foran en annen veteran, 
for Katharina Stiberg utklasset konkur-
rentene på 50m rygg og var knappe 3 
tideler bak sin «teknodrakt»-rekord fra 
2009. Dertil seier på 50m bryst foran 

junior-rekord-setter Ariel Braathen, BSC, 
og «bjerkvikingen» ble mesterskapets 
tredje beste kvinne. Interessant…

Lambertseters Niksja Stojkovski
har flyttet fokus mot 100 meter. Seiret 
på 100m fri og butterfly, ble snytt for 
frisprint-gullet med knapp margin, 
gjorde en imponerende tid på 200m 
butterfly (disk), og ble mesterskapets 
fjerde beste svømmer med sine 48,29 
på 100m fri. 

Bak ham var det tett som hagl. Markus 
Lie var 4 poeng bak for sin 100m rygg, 
dertil sølv både på 200m rygg og fri. 
Deretter fulgte kometen Truls Wigdel 
(16) for sin eminente distansesvøm-
ming; 800m fri (7.57) og 1500m (15.19). 
Dermed ligger Madlagutten godt foran 

Henrik Christiansens aldersmessige 
«prestasjonsskjema»! Det edleste gullet 
vil nok Truls vente lenge på. Da er in-
ternasjonale plasseringer nærmere . 
Haugesunds ett år eldre Eivind Bjelland 
fulgte like bak på 800m (7.59) pluss en 

Lavrans Solli karakteriserte kort-
bane-NM som en god gjennomkjøring. Monica & Cecilie W. Johannessen tok godt for seg av titler og medaljer i Aquarama.   

Vi så lyst på jentenes fremtid i norsk 
svømming etter EYOF sommeren 
2009. Fire 1995-jenter svømte alle 
i A- eller B-finaler i den knallsterke 
konkurransen. Så gled det litt ut i 
sanden etter noen år. Derfor var 
det spesielt godt å se at to av de 
fire gjorde livs beste prestasjoner i 
Kristiansand. Herlig, Emilie Nyenget 
Løvberg og Ingalill Urrang Naustvik! 

Gode konkurrenter Niksja Stojkovski fra Lambertseter SK (t.v.) og Marius Solaat 
Rødland fra BSC.

Gode konkurrenter Markus Lie fra BS/
Åstveit (t.v.) og Henrik Christiansen fra 
Skjetten.
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god 1500m (15.35). Joda, vi er stadig 
godt forspent med herre-distansesvøm-
mere! Kan jentenes Silje Mari Bjørlykke 
ta steget opp på samme nivå? Ålesunds 
2000-modell var i en klasse for seg, og 

Silje Marie Bjørlykke fra Ålesund var i 
en klasse for seg.

Eivind Bjelland fra Haugesund jobber 
godt med trener Jørn Rødje.

Norske seniorrekorder
800m fri herrer, Henrik Christiansen, Skjetten Svømming 7.38,58
4x50m LM mixed, Farsund SK 1.58,85
4x50m LM mixed, Bergensvømmerne 1.47,54
4x50m LM mixed, Bergens SC 1.46,26
4x50m LM mixed, Bærumsvømmerne 1.45,22
4x50m LM mixed, Bærumsvømmerne 1.44,10
50m fri damer, Monica W. Johannessen, Bergens SC 24,87
4x50m fri mixed, Bærumsvømmerne 1.37,69
4x50m fri mixed, Bergens SC 1.37,65
4x50m fri mixed, Bergens SC 1.33,98
1500m fri herrer, Henrik Christiansen, Skjetten Svømming 14.37,44
4x100m LM damer, Bergens SC 4.06,44
400m IM herrer, Henrik Christiansen, Skjetten Svømming 4.09,79
200m rygg herrer, Lavrans Solli, Bærumsvømmerne 1.55,85
4x50m LM damer, Bergens SC 1.51,94
400m fri herrer, Henrik Christiansen, Skjetten Svømming 3.41,81
200m rygg herrer, Lavrans Solli, Bærumsvømmerne 1.55,16
4x100m fri damer, Bergens SC 3.43,72
4x100m fri herrer, Bergens SC 3.18,45

Norske juniorrekorder
800m fri herrer, Henrik Christiansen, Skjetten Svømming 7.38,58
4x50m LM mixed, Farsund SK 1.58,85
4x50m LM mixed, Vågsbygd SLK 1.54,14
4x50m LM mixed, Skjetten Svømming 1.52,90
200m fri herrer, Henrik Christiansen, Skjetten Svømming 1.46,38
50m bryst damer, Ariel Braathen, Bergens SC 31,58
400m fri herrer, Henrik Christiansen, Skjetten Svømming 3.41,81

Rekorder satt under kortbane-NM 2015, Kristiansand
4x50m fri mixed, Sandefjord SK 1.44,45
4x50m fri mixed, Kristiansand SA 1.41,36
4x50m fri mixed, Kristiansand SA 1.41,26
100m fri herrer, Marius Solaat Rødland, Bergens SC 48,64
1500m fri herrer, Henrik Christiansen, Skjetten Svømming 14.37,44
400m IM herrer, Henrik Christiansen, Skjetten Svømming 4.09,79
100m butterfly herrer, Sander Sivertsen, Bergens SC 53,35

Norske rekorder, funksjonshemmede
200 IM herrer, Andreas Bjørnstad, Drammen SK 2.55,96 SM7
100m rygg damer, Ingrid Thunem, Tromsø SK 2.32,03 S2
100m rygg damer, Ingvild Bye, Kolbotn IL 1.15,80 S13
100m rygg damer, Sarah Louise Rung, Madla SK 1.36,91 S5
50m fri damer, Ingrid Thunem, Tromsø SK 56,02 S2
100m IM damer, Sara Josefine Hanssen, Fauske SK 1.46,85 SM6
100 IM herrer, Andreas Bjørnstad, Drammen SK 1.23,44 SM7
50m bryst damer, Ingvild Bye, Kolbotn IL 37,78 SB13
50m bryst herrer, Andreas Bjørnstad, Drammen SK 40,51 SB6
100m fri damer, Ingvild Bye, Kolbotn IL 1.07,32 S13
50m butterfly damer, Ingvild Bye, Kolbotn IL 33,13 S13
50m butterfly damer, Ingrid Thunem, Tromsø SK 58,91 S2
200m fri damer, Ingvild Bye, Kolbotn IL 2.24,91 S13
50m rygg damer, Ingvild Bye, Kolbotn IL 36,05 S13
50m rygg damer, Sara Josefine Hanssen, Fauske SK 46,95 S6

Verdensrekorder, funksjonshemmede
100m rygg damer, Ingrid Thunem, Tromsø SK 2.32,03 S2
50m fri damer, Ingrid Thunem, Tromsø SK 56,02 S2
50m butterfly damer, Ingrid Thunem, Tromsø SK 58,91 S2

får hun med seg 2001-modellen, sterkt 
svømmende Astrid Julie Halvorsen pluss 
et par til….?!

Runar Borgen har hatt
svært godt utbytte av sitt andre USA-år 
i bassenget til Tampa Bay. Han moste 
sin bestetid da han lurte croaten Niksja 
for 50m fri-gullet. 22,11 smakte godt 
for Bodø-gutten, oppflasket på NTG 
i Tromsø. På fly-sprinten senket han 
persen med sekundet (!), vant over-
legent – kun 8/100 fra Hetland-rekorden!

Mikkelborg/Pedersen/Jakobsson
sikret dobbelt gull på 100/200m i sine 
favoritt-øvelser, henholdsvis bryst og 
200m rygg og butterfly/medley. De 
to første satt pers og var ganske util-
nærmelige. Lambertseters Christine M. 
Pedersen har også godt utbytte av sine 
treningsøkter i USA, mens Silje fortsetter 
å utvikle seg, nå med Ronni Anstensen 

Gode konkurrenter Ariel Braathen fra Bergens SC og Silje Mikkelborg fra Skjetten 
Svømming.

Truls Wigdel Ung komet fra Madla SK 
med eminent langdistansesvømming.

▼
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Landslagssjef Petter
Løvberg var svært godt 
fornøyd med kortbane-
mesterskapet i Kristian-
sand da Norsk Svømming 
snakket med ham i etter-
kant.

– Våre beste sikter mot langbanese-
songen, og de aller fleste brukte NM 
som en viktig gjennomkjøring i en 
hard treningsperiode. Noen var nok litt 
lengre fremme i formutviklingen enn 
andre, og for et par av dem skulle jeg 
nok gjerne sett litt flere løp gjennom 
helgen. Men stort sett var jeg fornøyd 
med det som ble prestert, sier Løvberg.

– NM var en viktig gjennomkjøring

Landslagssjef Petter Løvberg er svært 
godt fornøyd med årets kortbane-NM.

– For mesterskapet som helhet gleder 
det meg at de beste herrene tar nye 
steg. Statistikken viser det. Samtidig er 
det litt tynnere i bredden enn sist år, om 
enn ikke alarmerende. At jentene er til-
bake til 2012-nivået er bra, men selvsagt 
ikke godt nok. Stagnasjon i tre år har vi 
ikke råd til. Jenter ned til 14-15års-alder 
bør kunne trene vel så tøft som våre 
beste gutter i alderen 16-17 år. Der er 
vi ikke ennå. Dette er ting vi må ta fatt 
i sammen med klubbtrenerne, men to-
talt sett var det et positivt mesterskap 
for norsk svømming, konkluderer lands- 
lagssjef Petter Løvberg.

Det er en voldsom sentrering av 
svømmere rundt våre fire beste 
klubber; Bergens Svømme Club, 
Bærumsvømmerne, Lambertseter SK 
og Bergensvømmerne. Utfordringene 
er store for tradisjonelt sterke svøm-
mebyer som Stavanger, Kristiansand 
og Trondhjem (om enn for en del år 
siden…). Tar de utfordringen?

Sander Sivertsen fra Bergens Svømme Club.

De var i ypperste Europa-toppen 
for 1-2 år siden, Armin Porobic og  
Marius Solaat Rødland. Så buttet det 
i mot, og jr.-NM var svært beskjedent 
for dem begge. Så tar de et stort 
steg i riktig retning i Kristiansand på 
kortbane-NM. Spennende å følge ut-
viklingen videre, gutter!

på kanten i Skjetten. Sindri Thor Ja-
kobsson har endret på treningsrutinene 
sine, og var fortsatt suveren i begge 
gull-løpene.

Sofie Reisænen åpnet svært
godt for seg og arrangørene. Klart med-
ley-gull på solid pers, foran Lambertse-

Emilie Nyenget Løvberg gjorde et flott 
comeback på 200m butterfly.

ters trippel sølvvinner Marte Løvberg og 
Silje Mikkelborg. Sølv på 100 og 400m 
medley til Vågsbygd-jenta, på den siste 
øvelsen bak klubbvenninnen Amalie 
Thorstensen, som tok sitt første NM-
gull. Sofie sliter med rytmen på 200m 
bryst, og måtte se BS/Åstveits Stina K. 
Heimnes splitte henne og Silje. TSLKs 
Christoffer Tofte Haarsaker ble beste 
brystsvømmer på herresiden, etter at 
han endelig lyktes i kampen om gullet. 
1.00 på 100-meteren sikret det, i tillegg 

til 2 x sølv. 200m-gullet forsvarte Askers 
Andreas Manum Hagby på bedre tid enn 
i Stavanger sist år, med Bærums Mads 
H. Steinland på bronseplass. Sprinten 
sikret Skjettens Jørgen Scheie Bråthen 
seg klart.

Emilie Nyenget Løvberg
Bærumsvømmerne, gjorde et flott 
comeback på 200m butterfly. 95- 
modellen, som hadde sitt gjennombrudd 
under EYOF i 2009, har hatt sin beste se-
song i år. Det ga en (foreløpig?!) topp i 

Smiler Sofie Reisænen og Ingrid Svan 
Kjær.

▼

▼
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Suverene dommere som alltid stiller opp og gjør en fantastisk jobb på bassengkanten.

Norsk rekord på gutta fra Bergens Svømme Club på 4x100m fri.

Bergens Svømme Club ble suverent best i kortbane-NM i Kristiansand.

Aquarama med 200m butterfly-gull og 
sølv på 100m - begge for første gang. 

Ingrid Svan Kjær
gjorde et kanonbra mesterskap. Hun 
smadret bestetiden sin på 100m med-
ley i forsøket, og bekreftet tiden under 
press i finalen, som hun vant klart. Fra 7. 
seedet til klar seier er råsterkt! Lambert-
seters Armin Porobic har ikke samme 
treningsgrunnlag som sist år, men 
forbedret likevel 100m medley-tiden sin 
radikalt og holdt unna for sterkt avslut-
tende Sverre Næss. Heller ikke Marius 
Solaat Rødland, BSC, har hatt samme 
treningsgrunnlag denne sesongen, 
men gjorde likevel et lite «comeback» 
i Kristiansand. Tre medaljer, norsk ju-
nior-rekord og sølv på 100m fri og solid 
forbedring også på 100m rygg (bronse). 

Tre medaljer også til Knut Oscar Skippe-
rud, med pers på 200m fri som beste 
resultat. Knallsterk forbedring av Grethe 
Tenden på 100m rygg (sølv), av Elin 
Haugland på 200m butterfly (sølv) og 
400m medley (bronse), på 200m but-
terfly av Hege Stærli og Vegard Straume 
(bronse) - og ikke minst Sander Sivert-

sen, BSC (sølv), pluss sølv og jr.-rekord 
på den halve distansen. Klubbkamerat 
Håkon Wulf Haugen nærmer seg ju-
nior-rekord på frisprinten etter sitt fine 
bronseløp. 3.51 og 400m-sølv av Erik 
Årsland Gidskehaug sikret han en 15. 
plass på topp 20-rankingen.

Eirik Ravnan da? «Mosjonisten» fra 
Raufoss/Hamar/Standford/Drammen. 
Hardt satsende på triathlon, klinte han 

Waage Johannessen-tvillingene 
stod øverst på NM-pallen hele 14 
ganger, stafettene inkludert, impo-
nerende! Har vi sett noe lignende før 
av et søskenpar?

Igjen bekreftes trenden fra de siste 
årene; syv av de 10 fremste på topp 
20-lista er gutter. Ja, foruten vete- 
ranen og «mosjonisten» Katharina 
Stibergs 8. plass er det kun Waage Jo-
hannessen-tvillingene som plasserer 
seg der - på meget sterke 2. og 3. 
plasser. Total 6 damer og 14 herrer 
av de 20…

Mange medaljer røyk på stafettene 
på grunn av disk. Hele syv ganger ble 
notert, hvorav Bergensvømmerne 
hadde fire. Joda, det kokte (som van-
lig) i vekslingene!

▼
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Norsk rekord på jentene fra Bergens Svømme Club på 4x100m fri.

Norsk rekord på mix-laget fra Bergens Svømme Club på 4x50m medley.

Raske gutter fotografert etter 50m fri, Runar Borgen og Niksja Stojkovski.

Hele 52 individuelle medaljevinnere 
ved årets kortbanemesterskap, og 20 
av dem blir norske mestre. Det synes 
å være rekord-spredning?!

til med 4.22 og soleklart sølv på 400m 
medley i det sterkeste feltet vi har sett 
her på berget – imponerende! Borde- 
vich-bronse 2/10 sek foran fremadstor-
mende Borgstrøm, og Straumes 4.26 ga 
kun 5. plass!

Stor stafett-dominans av BSC
Ni av tolv stafettmesterskap til vest- 
lendingene. Bedre kan det knapt bli! 
De sveiper inn alle på damesiden, pluss 
begge nykommerne; mix, medley og fri. 
Dertil to på herresiden, og tre rekorder 
fredagen. Bergensvømmerne komplet-
terte bildet for byen mellom de sju fjell 
da de vant herrenes 4x100m medley. 
Skjetten startet bra med gull på lang-

stafetten, og Lambertseters herrer for- 
svarte gullet på frisprinten. Mix-rekorder 
til Farsund, Bergensvømmerne og tre 
ganger hver til BSC og Bærum. 

Fullstendig BSC-utklassing
både i klubb kampen og på medalje- 
statistikken. Helt utilnærmelige. Greit 
at de har fått solid påfyll av et stort 
knippe Vestkantsvømmere denne se-
songen. Men jammen har duoen Skov 
Jenssen/Langlois, pluss teamet rundt 
dem, gjort imponerende mye ut av ma-
terialet. 313 BSC-poeng og medaljefor-
delingen 16 gull - 7 sølv - og 11 bronse, 
foran Bærumsvømmerne (205; 3-12-10) 
og Lambertseter (195; 6-12-6). Et langt 
hopp ned til Bergensvømmerne (122; 
4-6-3) og videre til Skjetten med 103 
poeng og 9-0-2 i medaljefordeling.

Vågsbygd/Varodd delte 
på arrangementet. Sørlandsk gjestfrihet 
på sitt beste, alltid imøtekommende og 
hyggelige. De har fått en storstue de 
med rette er stolte av. Bortimot perfekt 
blanding av nysgjerrige bade-publikum 
og målrettede konkurransesvømmere. 
Joda, de kan når som helst invitere til 
svømmefest - igjen og igjen!

122 NM-
medaljer
Tvillingsøstrene Cecilie og Monica 
Waage Johannessen har til sammen 
kapret 122 NM-medaljer siden hhv. 
2005 og 2008.

Cecilie har 54 NM-gull, mens lille- 
søster Monica har 10. I tillegg kom-
mer selvsagt «en haug» med stafett-
medaljer for Karmøy-duoen som nå 
svømmer for Bergens SC.



Beste klubb kortbane-NM 2015
1 Bergens SC 313
2 Bærumsvømmerne 205
3 Lambertseter SK 195
4 Bergensvømmerne 122
5 Skjetten Svømming 103
6 Madla SK 71
7 Vågsbygd SLK 54
8 Asker SK 45
9 Tromsø SK 41
10 Kolbotn IL 36
 Trondhjems SLK 36
12 IL Varg 22
13 Stavanger SC 18
14 Kristiansand SA 16
15 Larvik SK 15,5
16 Drammen SK 15
17 Bjerkvik SK 14
18 Haugesund SK 13
19 Randaberg IL 12
20 Øvre Eiker SK 11
21 Aalesund SLK 10
22 Fauske SK 8
23 Bryne SK 7
24 Haldens SK 6
 Mosjøen SK 6
26 Mandal SK 4,5
27 Egersund SK 4
28 Oslo IL 2
 Bodø SK 2
30 Sarpsborg IL 1

Medaljeopptelling funksjons-
hemmede kortbane-NM 2015 
1 Drammen SK 10 0 0
2 Madla SK 6 1 1
3 Kolbotn IL 2 4 2
4 Tromsø SK 2 1 0
5 Vågsbygd SLK 1 0 1
6 Fauske SK 0 3 0
7 Mosjøen SK 0 1 3

Medaljeopptelling klubber
kortbane-NM 2015 
1 Bergens SC 16 7 11
2 Skjetten Svømming 9 0 2
3 Lambertseter SK 6 12 6
4 Bergensvømmerne 4 6 3
5 Bærumsvømmerne 3 12 10
6 Vågsbygd SLK 2 2 1
7 Tromsø SK 2 0 2
8 Bjerkvik SK 2 0 0
9 Trondhjems SLK 1 2 1
10 Asker SK 1 1 1
11 Larvik SK 1 0 1
12 Aalesund SLK 1 0 0
13 Madla SK 0 4 1
14 Kolbotn IL 0 1 2
15 Drammen SK 0 1 0
16 Haugesund SK 0 0 3
17 IL Varg 0 0 1
 Haldens SK 0 0 1
 Øvre Eiker SK 0 0 1
 Bryne SK 0 0 1

5 beste funksjonshemmede kortbane-NM, Kristiansand 2015
1 Ingrid Thunem 89 Tromsø SK 50m butterfly, damer  58,91 81.62%
2 Sarah Louise Rung 89 Madla SK 100m medley, damer 1.34,78 100.43%
3 Ingvild Bye 00 Kolbotn IL 50m bryst, damer 37,78 104.16%
4 Andreas Bjørnstad 97 Drammen SK 50m bryst, herrer 40,51 107.45%
5 Marianne Fredbo 86 Vågsbygd SLK 50m bryst, damer 52,75 117.48%

Medaljeopptelling funksjonshemmede kortbane-NM, Kristiansand 2015 
1 Andreas Bjørnstad Drammen SK 10 0 0
2 Sarah Louise Rung Madla SK 6 1 1
3 Ingvild Bye Kolbotn IL 2 4 2
4 Ingrid Thunem Tromsø SK 2 1 0
5 Marianne Fredbo Vågsbygd SLK 1 0 1
6 Sara Josefine Hanssen Fauske SK 0 3 0
7 Ragna Forså Mosjøen SK 0 1 3

Medaljeopptelling kortbane-NM svømming, Kristiansand 2015 
1 Henrik Christiansen Skjetten Svømming 5 0 0
2 Cecilie W. Johannessen Bergens SC 4 1 1
3 Monica W. Johannessen Bergens SC 3 1 0
4 Niksja Stojkovski Lambertseter SK 2 2 0
5 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 2 1 0
 Sindri T. Jakobsson BS/Delfana 2 1 0
 Christine M. Pedersen Lambertseter SK 2 1 0
8 Runar Borgen Tromsø SK 2 0 1
 Silje Mikkelborg Skjetten Svømming 2 0 1
10 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 2 0 0
11 Sofie Reisænen Vågsbygd SLK 1 2 1
12 Markus Lie BS/Åstveit 1 2 0
 Christoffer Tofte Haarsaker Trondhjems SLK 1 2 0
14 Andreas Manum Hagby Asker SK 1 1 1
15 Emilie Nyenget Løvberg Bærumsvømmerne 1 1 0
 Armin Porobic Lambertseter SK 1 1 0
17 Ingrid Svan Kjær Larvik SK 1 0 1
18 Amalie Thorstensen Vågsbygd SLK 1 0 0
 Jørgen Scheie Bråthen Skjetten Svømming 1 0 0
 Silje Mari Bjørlykke Aalesund SLK 1 0 0
21 Marte Løvberg Lambertseter SK 0 3 0
22 Majken Smith Bærumsvømmerne 0 2 1
23 Truls Wigdel Madla SK 0 2 0
 Ariel Braathen Bergens SC 0 2 0
25 Knut Oscar Skipperud Lambertseter SK 0 1 2
 Marius Solaat Rødland Bergens SC 0 1 2
27 Elin Haugland BS/Delfana 0 1 1
 Inger-Ane Sætra Schefte Kolbotn IL 0 1 1
 Elise Næss Olsen Bærumsvømmerne 0 1 1
 Sander Sivertsen Bergens SC 0 1 1
31 Eirik Ravnan Drammen SK 0 1 0
 Sverre Næss BS/Åstveit 0 1 0
 Grethe Tenden Bærumsvømmerne 0 1 0
 Erik Årsland Gidskehaug Madla SK 0 1 0
 Stina Karlsen Heimnes BS/Åstveit 0 1 0
36 Jakob Bernstein Bærumsvømmerne 0 0 2
 Ingalill Urrang Naustvik Bergens SC 0 0 2
 Mads Henry Steinland Bærumsvømmerne 0 0 2
 Eivind Bjelland Haugesund SK 0 0 2
40 Ingvild Snildal Bergens SC 0 0 1
 Håkon Wulf Haugen Bergens SC 0 0 1
 Vegard Straume Bergens SC 0 0 1
 Oda Gjerde Bryne SK 0 0 1
 Elise Søfteland Bergens SC 0 0 1
 Maria Thompson Clausen Bærumsvømmerne 0 0 1
 Hege Stærli Kolbotn IL 0 0 1
 Dominik Borkowski IL Varg 0 0 1
 Ina Kvenshagen Gimse Tromsø SK 0 0 1
 Morten Bordevich Madla SK 0 0 1
 Sander Rødje Haugesund SK 0 0 1
 Stine Lise Stenseth Øvre Eiker SK 0 0 1
 Sofie Forsstrøm Haldens SK 0 0 1 

20 beste kortbane-NM svømming, Kristiansand 2015
1 Henrik Christiansen 96 Skjetten Svømming 1500m fri, herrer  14.37,44 909p
2 Cecilie W. Johannessen 90 Bergens SC 200m fri, damer  1.57,75 841p
3 Monica W. Johannessen 90 Bergens SC 50m fri, damer  24,87 815p
4 Niksja Stojkovski 94 Lambertseter SK 100m fri, herrer 48,29 805p
5 Markus Lie 95 BS/Åstveit 100m rygg, herrer  52,69 801p
6 Truls Wigdel 99 Madla SK 800m fri, herrer  7.57,88 798p
7 Lavrans Solli 92 Bærumsvømmerne 100m rygg, herrer 52,78 797p
8 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 50m rygg, damer  27,74 795p
9 Runar Borgen 93 Tromsø SK 50m butterfly, herrer  23,55 793p
10 Eivind Bjelland 98 Haugesund SK 800m fri, herrer 7.59,18 792p
11 Marius Solaat Rødland 97 Bergens SC 100m fri, herrer  48,64 788p
12 Armin Porobic 96 Lambertseter SK 100m medley, herrer 55,11 779p
13 Silje Mikkelborg 98 Skjetten Svømming 200m bryst, damer 2.26,51 774p
14 Sverre Næss 92 BS/Åstveit 100m medley, herrer  55,21 774p
15 Erik Årsland Gidskehaug 97 Madla SK 400m fri, herrer 3.51,21 773p
16 Ingrid Svan Kjær 98 Larvik SK 100m medley, damer  1.02,61 772p
17 Andreas Manum Hagby 95 Asker SK 200m bryst, herrer 2.11,74 768p
18 Knut Oscar Skipperud 96 Lambertseter SK 400m fri, herrer  3.51,82 767p
19 Sindri T. Jakobsson 91 BS/Delfana 200m butterfly, herrer  1.58,78 763p
20 Marte Løvberg 99 Lambertseter SK 400m fri, damer 4.16,54 763p
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Jeg var betenkt allerede
før første heatet startet i Aquarama 
under årets kortbanemesterskap. En 
rask gjennomgang av startlistene viste 
at hele 14 medaljevinnere fra sist år ikke 
stilte, og ytterligere 17 som var blant 
topp 8 (finalenivå i år). Klart at fraværet 
av  profiler som Bjørnsen, Farkas, Brekke, 
Altmann, Skjærpe, Ole M. Bjørlykke, Eirik 
Nilsen, Lekmus ++, samt at noen av de 
beste stilte indisponert i Kristiansand, 
ville svekke statistikken. Visst er det 
alltid et naturlig frafall, men årets var 
uvanlig stort..

[Kortbane-NM]

Den positive utviklingen fortsetter
Sterk fremgang for de 
beste herrene (finalis-
tene). Damene er nesten 
tilbake på nivået fra topp-
året 2012, mens herrenes 
forsøks-resultater viser 
en del tilbakegang fra 
den eventyrlige veksten i 
Stavanger sist år.

Tab. 1 herrer, en sammenligning av gjennomsnittstidene mellom finalistene og 
forsøkene av årene 1992 (basisår), 2014 og 2015. I siste rad - %-avvik - vises fremgang 
som minustegn og tilbakegang som plusstegn. ø= basisår 2004, å=basisår 1994,, a=11, 
b=10, c=9, d=8,  g=5, h=4.

NM kortbane herrer, Kristiansand 2015
År/
Øvelse

Gjennomsnitt 6 finalister Gjennomsnitt 1-12 i forsøket
1992 2014 2015 1992 2014 2015

        50 fri       23.84       22.64       22.51       24.18       23.15       23.02
      100 fri       50.98       49.75       49.45       52.64       50.64       51.08
      200 fri    1.51.81    1.49.52    1.49.23    1.55.39    1.52.36    1.51.82
      400 fri    4.01.02    3.53.48    3.50.81    4.07.41    4.00.20    3.58.30
      800 fri   8.25.71ø    8.07.26    8.03.74   8.38.74ø    8.19.08    8.19.38a
    1500 fri  16.13.94  15.40.20  15.35.17  16.26.36  16.03.57  15.59.47
        50 bfl            25.78å       24.00       24.15     26.26å       24.61       24.77
      100 bfl       56.13       53.99       53.83       57.58       55.35       55.95
      200 bfl     2.05.81    2.03.85    2.02.74    2.10.80    2.09.34    2.06.77
        50 bryst     30.07å       28.35       28.32     30.75å       28.69       28.90
      100 bryst    1.04.92    1.01.61    1.02.18    1.06.38    1.03.10    1.03.76
      200 bryst    2.20.90    2.16.87    2.16.76    2.26.03    2.21.28    2.20.96
        50 rygg      27.35å         25.64       25.94     27.90å       26.46       26.89
      100 rygg       57.72       54.76       54.83            59.42       56.94       57.30
      200 rygg    2.04.77    2.03.14    2.02.33    2.08.81    2.07.79      2.06.50
      100 IM     57.30ø       56.88       56.63     58.48ø       58.21       58.33
      200 IM    2.07.46    2.03.45    2.03.32    2.10.20    2.06.64    2.05.14
      400 IM    4.35.21    4.28.42    4.23.41    4.40.54    4.38.80    4.30.58
4 x 50 medl   1.45.87ø    1.40.65    1.41.32 -    1.44.03    1.43.86
4 x 50 fri   1.36.28ø    1.31.56    1.31.48 -    1.33.69    1.34.78
4 x 100 fri    3.30.37    3.22.12    3.23.07
4 x 200 fri    7.44.97    7.34.10    7.44.90
4 x 100 medl    3.55.13    3.46.72    3.42.63
%-avvik, +/- 0% -3.46% -4.02% +/- 0% -3.36% -3.07%

Desto hyggeligere var det når jeg 
satt meg ned med resultatlistene, og 
utregningene helt fra start viste en 
positiv tendens. Godt!

Damene hadde størst fremgang,
så jeg velger derfor å starte med 
dem. Det er noen år siden, nærmere 
bestemt fire. Den positive, om enn 
forsiktige, fremgangen for 2014 hadde 
en prosentvis økning med 0,32 (finale) 
og 0,15% (forsøk) i Kristiansand. Det 
er solid, men det er ennå et lite stykke 
opp til 2012-nivået. Uten det uvanlig 
store frafallet ville imidlertid etterslepet 
etter all sannsynlighet ikke bare vært 
utjevnet, men vært bedre enn i 2011. 
Potensialet ligger der, helt klart.

Gledelig å se fremgang på de tre lengste 
øvelsene, pluss 200m butterfly og ikke 
minst på 400m medley. Kun «forsøket» 
på 1500m fri, med bare 11 deltakere, 
viser tilbakegang. På rygg- og medley-
øvelsene er det fremgang over hele 
linjen, mens 50/100/200m fri samlet 
var klart svakere enn sist år. Bjørnsen/
Farkas alene ville helt klart ha snudd 
de resultatene! Stafettene, som samlet 
viste stagnasjon i forhold til Stavanger, 

Per Irgens [analyse]
Øyvind Thorsen [foto]
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NM kortbane damer, Kristiansand 2015
År/
Øvelse

Gjennomsnitt 6 finalister Gjennomsnitt 1-12 i forsøket
1992 2014 2015 1992 2014 2015

        50 fri       27.37       25.48       25.83       27.71       26.26       26.20
      100 fri       58.68       55.52       55.99       59.81       56.96       57.36
      200 fri    2.05.13    2.01.43    2.02.31    2.07.76    2.05.99    2.05.42
      400 fri    4.24.37   4.21.41g    4.19.87    4.30.83    4.25.54    4.24.37
      800 fri    8.59.81   9.00.29    8.58.30    9.15.27   9.08.27a  9.06.42b
    1500 fri 17.49.68ø  17.17.38  17.14.23 18.30.64ø  17.31.03  17.40.11a

        50 bfl     29.95å       27.33       27.27     30.80å       27.88       27.90
      100 bfl    1.04.73    1.00.79    1.01.44    1.06.08    1.02.22    1.02.91
      200 bfl    2.21.71    2.17.95    2.16.92    2.28.64    2.23.55    2.21.22
     50 bryst      34.57å       32.10       32.09     35.40å       32.52       32.76

      100 bryst    1.14.48    1.10.91    1.10.31    1.16.06    1.12.08    1.11.94
     200 bryst    2.40.86    2.34.20    2.31.60    2.43.67    2.36.48    2.36.89
        50 rygg      31.47å       29.56       29.16      32.14å       30.19       29.79
      100 rygg    1.06.23    1.03.94    1.03.03    1.08.23    1.04.97    1.04.46
      200 rygg    2.21.57    2.18.34    2.17.43    2.24.99    2.21.79    2.19.99

      100 IM   1.05.25ø    1.04.53    1.04.13   1.07.34ø    1.05.28           1.04.88
      200 IM    2.24.89    2.17.68    2.17.00    2.28.16    2.21.56    2.20.39
      400 IM    5.06.67    5.01.05    4.54.94    5.14.81    5.06.26    4.59.13

4 x 50 medl   2.01.54ø   1.55.41h    1.54.78    1.58.47    1.58.18
4 x  50 fri   1.49.79ø  1.45.08g    1.45.09    1.48.22    1.48.70
4 x 100 fri    4.01.22    3.49.41    3.49.21     
4 x 200 fri    8.43.28    8.22.25    8.21.52

4 x 100 medl    4.29.11    4.13.98    4.12.89
%-avvik, +/- 0% 4.23% -4.55% +/- 0% 4.10% -4.25%

Tab. 2 damer, tilsvarende til tab. 1

Tab. 3, utviklingen i senior kortbane-NM i % av basisåret 1992. Uthevet skrift viser 
periodens beste resultat, mens understreket kursiv viser de dårligste resultatene.

Utviklingen i senior kortbane-NM i % av basisåret 1992
ÅR DAMER  HERRER 
 FINALER FORSØK FINALER FORSØK
2003    +0.93    +1.28     +0.33  +1.32
2004    - 0.70     - 0.78    - 0.25    +0.20
2005    - 1.50  - 1.74  - 0.87    -0.31
2006     - 1.18  - 1.46  +0.44   +0.52
2007    - 2.01   - 1.92  - 0.20  - 0.03
2008    - 2.76   - 2.89  - 1.22  - 0.97
2009  - 3.19  - 3.43  - 1.25 - 0.62
2010     - 3.39   - 3.27  - 1.41  - 0.74
2011    - 4.00   - 4.22  - 1.98   - 1.20
2012    - 4.54   - 4.62  - 2.32 - 2.03
2013     - 3.90   - 4.08  - 2.49  - 2.29
2014    - 4.23   - 4.10  - 3.46  - 3.36 
2015    - 4.55   - 4.25  - 4.02  - 3.06

er kanskje det feltet hvor savnet av alle 
de fraværende kommer klarest frem.

Herrene viser et helt annet
bilde. Etter deres fenomenale utvikling 
sist år, ville det ha vært nærmest 
naturstridig å fortsette i samme 
sporet. Når finalistene likevel gikk 
frem ytterligere 0,56 prosentpoeng, 
opp fra en formidabel økning på 
0,97% sist år, er det så jeg gnir meg i 
øynene. 400/800/1500m fri og 400m 
medley, øvelser som i Stavanger viste 
stor fremgang, økte betydelig også i 
Aquarama.

Selvsagt drar Henrik Christiansens, etter 
norske forhold fenomenale tider, godt. 
Men jammen er det vel så lovende 
ungdommer bak ham som følger 
opp. Hele 16 av de 23 finale-øvelsene 
var bedre enn rekordskredet sist år. 
Igjen, med så mange ute fra fjorårets 
mesterskap, samt et par av de beste 
enten indisponert eller utoppet, er det 
mer enn imponerende! Langstafetten 
viser en tilbakegang på hele 10 sekunder 
pr. lag for de seks beste. Det skyldes at 
to lag av de kun åtte (!) startende lagene 
ble disket, og at alle som fullførte ble 
med i utregningen. Ikke det beste 
utgangspunktet.

Like bra står det altså ikke til for de 
12 beste fra forsøkene. Ikke dårlig, for 
-3.07 er den nest største fremgangen fra 
basisårene 1992/94/2004/2014, men det 
er en tilbakegang på 0,3% fra 2014.

Nok å ta tak i
Det er altså stadig nok å ta tak i for 
klubbene, selv etter nok et historisk sett 
toppresultat. Alle kan ikke følge i Henriks 
fotspor, men det er rom for mange, 
mange fler mellom han og dagens nest 
beste. Men det krever altså dedikterte 
utøvere og trenere, med langt perspektiv 
og «hårete» mål.

Dessuten, antall deltakere på 8-1500m 
er nesten skremmende lavt. 10-11 
deltakere i tre av de fire øvelsene. Er 
kravene for harde? Nei, historien har 
vist at det sjelden er tilfellet. Da UM i 
starten knapt kunne fylle ett heat i 
enkelte øvelser, mente mange at det var 
de harde kravenes skyld. Men ettertiden 
viste, selv etter stadig skjerpede krav, at 
antall steg jevn og trutt.

Det er bare å brette opp ermene og ta ut 
potensialet som ligger der - i rikt mon…
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Andreas Bjørnstad er også i en klasse for 
seg: Hele 10 NM-gull sier sitt om 18-årin-
gen, som selvsagt med det resultatet 
sørget for at Drammen SK ble best av 
klubbene med funksjonshemmede del- 
tagere. Hans beste resultat kom på 50m 
bryst som gikk unna på norsk rekord 
med 40,51. Rekordløp ble det også på 
begge medley-distansene.

Vi kommer selvsagt denne gangen 
heller ikke utenom Sarah Louise Rung 
fra Madla SK. 6 NM-gull, 1 sølv og 1 
bronse ble hennes medaljefangst, og 
det beste løpet kom på 100m medley 
på 1.34,78 som var tett opp til hennes 
egen verdensrekord på distansen. Ellers 
merker vi oss Sarahs norske rekord-
notering på 100m rygg på tiden 1.36,91.

Ungjenta Ingvild Bye fra Kolbotn IL 
kunne reise hjem fra Kristiansand med 

[Kortbane-NM]

– Rekordfesten fortsetter
med Ingrid Thunem i suveren tet

Rekordfangsten for våre funksjonshemmede utøvere 
ble «som vanlig» meget god når de utfordrer hver-
andre på mesterskap. På langbane-NM i fjor sommer 
ble fasiten 3 verdensrekorder og 19 norske, mens det 
på kortbane-NM i Kristiansand også ble notert 3 ver-
densrekorder og i alt 15 norske rekorder. Ingrid Thu-
nem stod for alle v-rekordene og selvsagt like mange 
norske rekorder, og Tromsøsvømmeren ble for sitt løp 
på 50m butterfly på tiden 58,91 mesterskapets beste 
funksjonshemmede utøver. Ingrid Thunems NM-svøm-
ming ble belønnet med to gull og et sølv.

Rekordskred Ingrid Thunem (i midten) fra Tromsø SK med verdensrekord på bl.a. 50m fri under kortbane-NM (56,02) – her sam-
men med sølvvinner på distansen, Sarah Louise Rung (t.v.) fra Madla SK, og bronsevinner IIngvild Bye fra Kolbotn IL svømming.

Bo Norseng [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]
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ikke mindre enn 8 medaljer (2-4-2), og 
norske rekorder på hele 6 (!) øvelser i 
sin klasse. Hun ble mesterskapets tredje 
beste funksjonshemmede utøver, og 
hennes beste enkeltresultat kom på 
50m bryst med 37,78 (norsk rekord). 
Ellers var det hyggelig å se igjen Mari- 
anne Fredbo på hjemmebane. Vågsbygd- 
svømmeren noterte seg for både gull og 
bronse, med beste resultat på 50m bryst 
på tiden 52,75. Glemmes må ei heller 
Sara Josefine Hanssen fra Fauske SK som 
noterte seg for 2 norske rekorder og 3 
sølvmedaljer på kortbane-NM.

Ingrid Thunem i aksjon under NM hvor hun noterte ikke mindre enn tre verdens- 
rekorder.

Andreas Bjørnstad var i en klasse 
for seg med hele 10 NM-gull. Her får 

Drammenssvømmeren ett av dem til-
delt av Aleksander Hetland.

Sara Josefine Hanssen fra Fauske SK 
noterte seg for 2 norske rekorder og 3 
sølvmedaljer.

Treningsiver – Å reise på leir med denne gjengen for første gang var jeg veldig spent på, forteller Øystein Skavlebø i BK svøm-
ming på Kongsberg. – Hvordan ville det gå med 22 ungdommer, mer eller mindre i opprørsk pubertet? Jeg hadde ingen grunn til 
å bekymre meg! De trener hardt, de trener mye, de spiser masse og de er utrolig målbevisste. De er dessuten en sosial og blid 
gjeng, intet trøbbel en eneste dag. Jeg gleder meg til å se hva de får til i fremtiden! Sammen kom alle gjennom en haug med 
treningstimer med god kvalitet. Det ble svømt opp mot 10.000m daglig, og noen av de sprekeste svømte enda mer. Bildet viser 
alle svømmere og trenere samlet ved bassenget i Nørresundby på Jylland i Danmark.

Bergkameratene med vellykket treningsleir
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– Det er ikkje noko større hemmeligheit 
enn at eg har trena godt over lang tid.

Runar Borgen hadde vore unnskyldt om 
han tok i bruk større ord etter eit NM 

Reiste til USA - kom tilbake som 

Norges raskaste

Det er ikkje alle som kom-
binerer svømming med 
studier i USA som blir 
betre svømmarar. Runar 
Borgen er beviset på at 
alternativt ikkje treng 
vere så dumt.

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

der han var landets raskaste svømmar. 
Namnet til Niksja Stojkovski var omtrent 
inngravert på gullmedaljen på 50 meter 
fri før mesterskapet. Ingen kunne vel 
true Lambertseters kroatiske hurtigbåt?

Jo. Ein Tromsø-svømmar frå Bodø med 
base i floridianske Tampa. Med frami-
frå vendingar, undervassarbeid og hur-
tig svømming svømte han inn til seier 
med 22,11 på svømmingas hurtigaste 
distanse.

Trenar detaljer kvar dag
Også på dei andre korte øvingane viste 
han at han har tatt store steg på dei to 
åra han hatt i USA. Det blei siger på 50 
meter butterfly, og på 100 meter fri tok 
han bronse med ei tid godt under 50 
sekunder. Og han har rett i at det ikkje 
er noko mirakelkur. Det kjem av trening, 
og djevelen ligg i detaljane.

– Vi trenar mykje på start og vendingar. 

Det gjer vi kvar dag. Det er ein stor del 
av forklaringa til framgongen min, for- 
klarar Borgen. Kor mange her på berget 
kan med handa på hjartet sei at dei gjer 
det?

Sett frå eit norsk perspektiv trenar Bor-
gen annleis. Kanskje til og med alter-
nativt. Dei lange baseskapande draga 
er bytta ut med kortare og meir inten-
sive økter, som også er organisert på 
ein annleis måte. To timar svømming 
kvar ettermiddag, medan det annakvar 
morgon er ein time styrke eller ein time 
svømming.

– Eg trenar ikkje fleire timar her borte 
enn kva eg gjorde i Norge. Kanskje 
snarare tvert om, seier Borgen til Norsk 
Svømming.

– Men det er hardt på kvar einaste tren-
ing. Eg har vore der borte i to år, og vi 
har ikkje hatt ei trening der målet har 

Runar Borgen svømmer reiste til USA som en god svømmar, og kom tilbake som Norges raskaste i bassenget.
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vore å ha ei lang rolig trening. Sjølv i 
byrjinga av sesongen kjører vi hardt, 
men då litt annleis enn seinare med øv-
ingar som 10x100 meter best mulig snitt 
eller 5x200 meter så raskt som du kan. 
Når det byrjar å nærme seg eit viktig 
stevne blir det meir retta inn mot øvin-
gane vi skal svømme.

Og når han seier at det blir retta inn mot 
spesialøvingane blir det verkelig det. 
Stevnet som gjelder er NCAA-mester-
skapet, og det gjennomsyrar alle tren-
ingane.

– Vekene blir strukturert etter kva vi 
skal symje ved NCAA. Kvar dag trenar 
du spesifikt mot ein spesifikt øvelse. 
Mandagar er som dag 1 på NCAA, så 
skal du svømme 50 meter fri den dagen 
trenar du heilt konkret mot det. Skal du 
svømme 200 meter medley er du i ei 
anna gruppe. Dag to trenar eg med dei 
som skal svømme 100 butterfly på dag 
to. Dag tre 100 meter rygg og dag fire 
100 meter fri, forklarar Borgen.

Ingen enkel fasit
Det veldig sprintretta opplegget er ikkje 
noko som har særlig fotfeste i Norge. 
Borgen innrømmer at han var skeptisk i 
byrjinga, han kom frå eit heilt anna re-
gime under Kay-Arild Paulsen i Tromsø, 
men er no overbevist. Han trur også at 
kapasiteten er god nok til å gjere det 
godt på langbane.

– Det fungerte jo bra med det litt lengre 
opplegget og mindre sprintane eg kjørte 
i Norge og, men no kjenner eg at det 
er sjukt deilig å vere klart til å kunne 
trykke til på kvar einaste trening. Det 
eg har gjort på 200-distansar der borte 
viser at kapasiteten også er bra. Eg trur 
det er fullt mulig å gjere det bra både på 
100 meter fri og 100 meter butterfly på 
langbane, seier Runar Borgen.

Kvardagen som svømmande student 
ved Tampa Spartans er ikkje som den 
han hadde fått i Norge, på fleire måtar 
enn ein. Det har mykje til felles med det 
å gå på toppidrettslinje i Norge, men 
det er berre ein muligheit ein har på 
vidaregåande.

– Eg såg muligheiten då eg var ferdig på 
vidaregåande til å fortsette å svømme 
ved å dra til USA og samtidig kunne 
satse på skulen. Eg har ønska å fortsette 
med skulen. Det er faktisk det viktigaste 
for meg, seier finansstudenten.

– Kvifor Tampa?
– Eg fekk eit godt tilbod der frå. Det er 
ein god businesskule, så det er bra ak-
ademisk, eg fekk stipend og eg hadde 
trua på svømminga der. Eg visste jo at 
Aleksander Hetland hadde vore der i eit 
år og tatt masteren, og at han hadde 
trivdes godt der. Så eg tok sjansen.

Tar mental 
pause frå svømminga
Tampa Spartans er blant dei beste uni-
versitetslaga i det amerikanske col-
legesystemets 2. divisjon når det kjem 

til svømming. Borgen er ikkje i tvil om at 
det å vere i toppen av NCAA-mesterska-
pet i den divisjonen er betre enn å vere 
på eit middelmådig lag i førstedivisjon. 
Laget var berre eit par tideler unna seier 
på både 4x50 og 4x100m fri-stafettane 
i meterskapet.

– Det er ikkje berre på grunn av svøm-
minga. Det at det er 2. divisjon gir meg ein 
sjanse til å fokusere på skulen også. Det er 
viktig for meg å lukkast der, og akkurat no 
så går det veldig bra. For meg har det vore 
veldig deilig å kunne trene når eg trenar 
og så gå på skulen og tenke på noko heilt 
anna. Det å kunne legge svømminga til 
side mentalt har vore viktig for meg.

Om eit år er Borgen ferdig med bach-
elorgrada. Då står det mellom to ting: 
jobb eller å studere vidare til master-
grad. Blir det jobb henger svømminga 
i ein tynn tråd. Blir det vidare studering 
kan han svømme ytterlegare eit år ved 
Tampa, fire år er grensa.

– No som både skulen og svømminga 
går så bra fristar det siste mest, smilar 
Borgen.

Runar Borgen kan meir enn å symje crawl - her i godt driv på butterfly.

Nordisk Masters på Færøyene 2015
Mesterskapet arrangeres i hovedstaden Torshavn 2.-3. oktober, med felles reise 
og utflukter for norske deltakere.
 
Mastersutvalget tilbyr i samarbeid med Travelnet Fjordane Reisebyrå felles-
reise til Færøyene for svømmere og medreisende. Det er fortsatt noen ledige 
plasser. Ta kontakt med marianne.ryssdal@travelnet.no hvis du ønsker å delta. 
 
Dag Lindebjerg, mangeårig svømmetrener, speaker og for mange mest kjent 
som NRK-reporter innen kystkultur i Norge og “Øyene i Vesterled”, vil være 
med som guide. Få nordmenn kjenner Færøyene og dette øyriket bedre enn 
Dag, og i forbindelse med NoM har du en unik mulighet til å bli med på to ut-
flukter hvor Dag guider oss gjennom den lille øynasjonens historie og kultur.  
 
Arrangørens hjemmeside finner du på http://www.nom2015.org
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Eksplosive Ariel
slo historisk junior-rekord

Ariel Braathen satte norsk 
juniorrekord på 50 meter 
bryst under kortbane-NM 
i Kristiansand. Tida ho slo 
var medaljetid i EM for 15 
år sida, men BSC-jenta har 
ingen illusjonar om nivået.

– Mange seier at det er ei rask tid, og 
det er det kanskje, men eg vil bli mykje 
raskare.

Ariel Braathen er offensiv etter at ho 

fjerna Anne-Mari Gulbrandsens namn 
frå rekordbøkene på 50 meter bryst for 
junior. Med 31,58 var ho 12 hundredelar 
under tida som Gulbrandsen tok EM-
bronse på då det nye millenniet var pur- 
ungt i år 2000.

– Sjølv om det var ei medaljetid i EM for 
15 år sida, så er det ikkje det no lenger. 
På lang sikt vil eg kome ned på 29, men 
først vil eg bli kjempeglad om eg klarar 
under 31 sekunder, seier Braathen til 
Norsk Svømming.

Jobbar med dei 
lengre distansane
Det er ikkje første gongen Braathen set-
ter ein norsk juniorrekord. Tidlegare har 
ho satt juniorrekord på 50 meter bryst på 
langbane - både som første rekordsettar i 
nye Alexander Dale Oen Arena og i janu- 
ar på Skagerak Swim i Aquarama. 

Kristiansand verkar til å vere ein lykkeby 

for Braathen, men det handlar nok meir 
om ein svømmar i stor utvikling. Kvifor 
det er 50-meteren ho lukkast best til 
er ho ikkje heilt sikker på, men ho har 
nokre tankar.

– Eg likar 50-meteren veldig godt, for då 
kan eg kjøre på frå start. Eg får høyre 
at eg har høg frekvens, og det er nok 
litt av skulda. I tillegg trenar eg ganske 
mykje til 50-meteren, seier 15-åringen 
før ho legg til:
– Men eg jobbar med å prøve å bli 
betre på både 100- og 200-meteren. 
Forhåpentlig kan det bli nokre rekordar 
der og etterkvart.

Diggar langbane
Til sommarens European Games, som 
erstattar junior-EM, er det 100 og 200 
meter bryst som gjelder for Braathen.

– På 100m prøvar eg å holde frekvensen 
heile vegen. Det er lett på 50m, mens på 

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]
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100m kjenner man litt meir på smerta 
– noko som eg stort sett syns er deilig. 
På 200m sliter eg meir med å finne den 
riktige rytmen, forklarar ho.

– Korleis trenar du for å bli betre på 
dette?
– Vi svømmer jo ein del mengde, og så 
trener vi på 200 meter broken og lik- 
nande på trening. Framover mot som-
maren blir det nok meir av det, mens 
det fram mot dette meisterskapet har 
vore mest fokus på 50-meteren.

Ein anna ting som det blir meir fokus 
på er langbane. Det gjer ikkje Braathen 
nokon ting som helst.
– Det er digg med langbane. Då slepper 
eg vending. Eg er ikkje så god der. Når 
man er kome inn i ei takt, så er det litt 
forstyrrende med ei vending. Då må eg 
komme inn i det igjen, og det er ikkje 
alltid like lett, forklarar ho.

Gjekk frå mindre 
til større klubb
Få har vel eit namn som passar betre 
til svømming enn akkurat Ariel. Dei 
fleste får umiddelbart assosiasjonar til 
Disney-havfrua med same namn. Og 
Braathens historie er eit eventyr i den 
forstand at ho er det første produktet 
som er kome ut av Os Svømmeklubb 
etter at dei fekk Osbadet i Bergens nabo-
kommune.

No har ferda gått vidare til ein større 
klubb i Bergens SC, men ho hugsar godt 
tida i Os, og trur at ein del av det ho lærte 
der er noko ho har kunne bruke vidare.

Ariel Braathen satte norsk juniorrekord på 50 meter bryst under kortbane-NM.

– Det eg hugsar best er torsdagstrenin-
gane. Då hadde vi hardkjør med trenaren 
vår, Thomas Harlem. Han la ingenting i 
mellom. Der var det hardt altså! Vi hadde 
kanskje ikkje det beste tonen der og då, 
men det har hjelpe meg mykje. Eg er 
nok blitt tøffare på grunn av det.
No er ho ein del av Flemming Skov Jens-
sens BSC, NMs suverent beste klubb, 
både når det kjem til poeng og medaljer. 
Det er både fordelar og ulemper med å 
vere i ein så stor klubb.

– Det er kult å vere med i ein klubb som 
vinner ting, også er det ein del intern 
konkurranse. Det er fleire brystsvøm-
marar som vil ha brystetappene på 
stafettlaga, men der har eg sagt at: «Nei, 
dei skal eg ha»! Ein får ikkje den plassen 
gratis, seier Ariel.

– Samtidig er vi veldig mange på trening, 
og av og til kan det være litt trangt.

Detaljjakt skal gi rekordfangst
Der er heldigvis ikkje løysinga langt 
unna for Braathen. Ho er med på junior-
delen av Svømmeforbundets Elitesenter 
i Bergen. Det syns ho fungerar bra, kan-
skje særlig som et supplement til klubb-
trening.

– Man er ganske få på Elitesenteret, så 
man kan få litt ekstra individuell opp- 
følging. Blant anna så filmar Kay Arild 
(Paulsen, trener) med kamera under 
vatn slik at vi får sett på teknikken. 

– Kva er måla for sommaren?
– Kvalifiseringstidene til European Games 
er semifinaleplass i førre junior-EM. Så 
eg håpar på semifinale og har lyst til 
å sette en norsk rekord. Finale blir ein 
bonus. Medaljer er eg usikker på, men 
eg skal prøve så godt eg kan. Alt eg veit 
er at det blir mykje hard jobbing.

Bergens Svømme Club Hovedtrener Flemming Skov Jenssen har stor suksess med 
Ariel Braathen og klubbens andre dyktige utøvere.



Truls Wigdel har eit mål om å bli

verdas beste svømmer

For to år sidan snakka Norsk Svømming 
med Truls Wigdel under ÅM i Fauske. 
Den gongen var målet å bli ein inter-
nasjonal svømmar. 700 dagar seinare er 
målet det same, og kanskje enno meir 
offensivt.

– Eg har eit mål om å bli best i verda. 
Eg har ikkje noko tidsperspektiv på det, 
men eg vil bli best i verda, seier Wigdel 
på bassengkanten under NM kortbane.

Og Madla-svømmaren har grunn til å 
vere offensiv etter det mesterskapet. 
Med 7.57,88 på 800 meter fri og 15.19,50 
på 1500-meteren hadde Wigdel skapt 
furore for berre nokre år sidan. Henrik 
Christiansens bravader gjer at ekstasen 

Truls Wigdel er Madlas 
sjusovar, og lagkamera-
tane gir han tyn for at han 
kjem for seint på morgon-
trening, men utviklinga til 
99-modellen ber bud om 
ein internasjonal svøm-
mar i emning.

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

er litt meir avdempa, men 15-åringens 
resultater blir lagt merke til, vær du 
trygg.

Ligg på 
internasjonal kurve
Landslagssjef Petter Løvberg har merka 
seg at Wigdel, saman med eit par-tre 

andre gutar, ligger over det nivået som 
regnast som ei kurve for å bli ein in-
ternasjonal svømmar og finalist i store 
mesterskap som EM og VM. Hovudper-
sonen har imidlertid ingen illusjonar om 
at jobben er gjort.

– Det er sjølvsagt kjekt at dei følger 
med, men det er viktig å huske på at 

Store ambisjonar Truls Wigdel frå Madla SK siktar høgt - her saman med pappa Bjørn 
under kortbane-NM i Kristiansand.



[NORSK SVØMMING 2/2015]   23

det er ulike kurver for ulike folk. Nokon 
er jo veldig gode når dei er unge, andre 
blir først gode ein del seinare, reflektar 
Truls.

– Kva skal du gjere for å nå måla dine?
– Eg må fortsette å trene bra, ha ein god 
dialog med trenar og støtteapparat og 
så må eg pushe meg sjølv. Samtidig må 
vi ha tålmodighet og ikkje ta ut kapa-
siteten for tidlig, men trene mykje og 
godt, seier ungguten.

Og forbedringsområder er det definitivt 
for Madla-svømmaren. I alle fall om ein 
skal tru Truls Wigdels eigne ord. Tren-
ingsdagbøkene er ofte mangelfulle (fø-
ringa altså, ikkje kva som blir trent), han 
sliter i periodar med å ta den vekentlege 
joggeturen («eg er litt sløv der»), og han 
er ikkje eit utprega A-menneske.

Sjusovar Truls
Det medfører at lagkameratane i Madla, 
som han beskriver som om har eit 
meget godt miljø, må halde han litt i 
øyrene.

– Eg er faktisk sjusovaren i Madla, inn- 
rømmer Truls, men poengterar at han all-
tid kjem på trening. Så gale er det ikkje.

– Eg kan kome nokre minutt for seint, 
og då er dei flinke til å gi beskjed. Det 
er bra at dei er der, for det gjer at eg må 
skjerpe meg. Eg veit at om eg ikkje er 
der i tide så får eg kjeft.

Med åtte-ni svømmetreningar i veka 
og basistrening før øktene er det rom 
for auke i treningsmengda også. Når 
han byrjar på vidaregåande til hausten 
vil den auke ein del. Kanskje særlig på 
grunn av ekstra basistrening.

Med meir trening, naturlig vokst og ut-
vikling trur Truls Wigdel at framtida hans 
ligger meir mot 400 meter fri enn det 
lengre. Med mykje trening retta mot dei 
lengre og tyngre distansane i bassenget 
no leggast grunnlaget for det som kan bli 
ein meget god mellomdistansesvømmar 
på sikt. Men det er ikkje dei repetitive 
lange og harde seriane han likar best.

– Det er kjekkast å jobbe med teknikk. 
Det var for eksempel kjekt på siste 
landslagssamling. Då vi fekk nokre 
nye teknikkøvelser av Bærumsvøm-
merne-trener Christian Tessner, for- 
klarar han.

– Korleis er du på å tenke teknikk når de 
svømmer lengre då?
– Eg er ganske flink til det faktisk. Eg 
teller alltid tak og tenker ofte over kor-
leis taka er. Eg kan merke på dette når 
eg har ein dårlig dag for eksempel.

ÅM røk
Wigdel hadde ein dårlig periode rundt 
LÅMØ, og måtte derfor kaste inn hånd-
kledet etter berre ein dag på grunn av 
feber. Dermed røk også ÅM, og resultata 
under NM var difor ekstra overraskande.

– Eg ser ikkje at det kunne gått betre på 
nokon måte akkurat no. Det er skikkelig 
moro å symje så fort, spesielt sidan eg 
har vore litt usikker etter sjukdomen. 
Eg har svømt langt betre enn forvent-
ningane mine. Det er masse småting å 
rette på sjølvsagt, men eg er kjempe-
fornøgd, seier han til Norsk Svømming.

At ÅM gikk fløyten, noko han i utgangs- 
punktet syns er synd sidan han likar den 
konkurranseformen, gjer at det blir let-
tare å rette blikket i retning av somma-
rens meisterskap der EYOF (europeisk 
ungdoms-OL) er det store målet.

Noko overilt satsing blir det imidlertid 
ikkje.
– Det handlar om ei jamn kurve fram-
over. Det hadde vore kult med OL i 
2020, seier Truls Wigdel.

– Vi har hatt det første møtet i valg-
komiteen, og vi har allerede fått flere 
gode og interessante innspill til ulike 

NSFs valgkomite klar
Valgkomiteen i NSF er 
allerede godt i gang med 
forberedelsene til For-
bundstinget 2016. Under 
Trener-/lederkonferansen 
på Gardermoen første 
helgen i september i år, 
vil valgkomiteen være 
tilgjengelig for svømme-
Norge med tanke på 
samtaler, diskusjoner og 
innspill.
Bo Norseng

derfor å ta kontakt med medlemmer 
i valgkomiteen om dere har spørsmål 
eller kandidater. Vi er tilgjengelig på 
hele konferansen, hvor vi også skal 
gjennomføre en rekke intervjuer med 
enkeltpersoner, avslutter Dæhli.

tillitsverv i organisasjonen, forteller 
valgkomiteens leder Tor Aage Dæhli til 
Norsk Svømming. 

– Vi er satt til å gjøre en viktig jobb for 
Svømmeforbundet, og må av den grunn 
vurdere hva som er best for NSF både 
på kort og lang sikt. Det er derfor med 
ydmykhet og respekt vi har tatt fatt 
på dette arbeidet. Den kanskje største 
utfordringen til valgkomiteen denne 
gangen, blir å finne en ny presidentkan-
didat, utdyper Dæhli.

– Oppfordringen til svømme-Norge er 

Valgkomiteen er tilgjengelig “any time” 
Leder Tor Aage Dæhli - tor.dahli@eidsivaenergi.no - mobil 959 81 859. 
Medlem Christin Svensen - christin.svensen@lyse.net - mobil 971 80 374. 
Medlem Hans Hagenes - hans.hagenes@gagdata.no - mobil 928 11 685.
Varamedlem Alice C. Boyd - alice.boyd@nih.no – mobil 928 10 970.

NSFs valgkomite består av (f.v.) Hans 
Hagenes, Tor Aage Dæhli og Christin 
Svensen (fotografert på forrige Forbunds- 
ting i Svolvær).
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400 meter medley for kvinner. NMs 
siste dag. Finaleheatet vender ved 300 
meter. Crawldelen gjenstår. To Vågs-
bygd-jenter er i tet. Først ligger Sofie 
Reisænen. 1,51 sekunder bak vender 
bestevenninen Amalie Thorstensen. 
Thorstensen veit at ho har vunne.

– Eg veit at eg er betre enn ho på 
crawlen, seier Thorstensen til Norsk 
Svømming.
– Så kva tenkte du ved vending 300 
meter?
– Dette tar eg, smilar ho og ler.

– Betre at ho slår 
meg enn nokon andre
Og det gjorde ho. Thorstensen var i mål 
0,85 sekunder foran lagvenninna først 
og fremst kjend for sine framifrå ei-
genskaper på brystsvømmingsdelen av 
medley-distansane.

Smilar og ler gjer likevel Reisænen også. 
Vinnaren av 200 meter medley likar 
ikkje å tape, men skal ho først tape er 
det greit at det er for ei ho har nær.
– Det er betre at Amalie slår meg enn 
at nokon eg ikkje kjenner gjer det, seier 
Reisænen.

– Korleis er det å konkurrere med beste-
venninna si?
– Det er jo litt rart. Men ein gløymer det 

For Vågsbygd-duoen Ama-
lie Thorstensen og Sofie 
Reisænen blei NM på 
heimebane nok ein gong 
eit internt oppgjer om å 
vere best i byen, klubben 
og venegjengen.

så fort ein stuper ut i bassenget. Når eg 
seier at det er betre at ho slår meg, så 
betyr det ikkje at eg likar å tape, under-
strekar ho.

– Digg å slå Sofie
For Thorstensen smakte sigeren godt. Eit 
godt meisterskap med fleire personlege 
rekordar hadde vore stang ut medal-
jemessig. På 200 meter medley blei det 
fjerdeplass. På 200 meter butterfly blei 
det femteplass i den uhyre jamne fina-
len. Det kunne nesten like gjerne blitt 
sølv.

Også er det ikkje til å stikke under ein 
stol at det er Reisænen som har gjort 
seg mest bemerka tidlegare.

– Det var digg å slå ho. Det var ikkje 
noko eg hadde forventa på førehand. 
Dessutan slo ho meg på 200-meteren,                                    
og eg har vore litt uheldig med hundre-
delane tidlegare i mesterskapet, seier 
Thorstensen.

På den halve distansen gjekk Reisænen 
til topps, mens venninna var to fattige 
hundredelar frå bronsemedaljen.

Rart med NM
i treningsbassenget
Dei to jentene trenar etter same mal. Ni 
svømmetreningar, to styrke og tre basis-
treningar. Fem av svømmetreninga går i 
25-metersanlegget Spicheren, mens dei 
fire resterande går i Aquarama. Alle dei 

Tøffe konkurrentar Amalie Thorstensen (t.v.) og Sofie Reisænen er bestevenninner 
fra Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb i Kristiansand.

Bestevenninner og 
tøffe konkurrentar

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]



[NORSK SVØMMING 2/2015]   25

treningane er på langbane. Det var ein 
av grunnanen til at dette NM på heime-
bane var litt spesielt.

– Det er litt rart å konkurrere her vi 
trener. Og vi svømmer jo aldri kortbane 
i Aquarama, seier Reisænen.
– Det raraste er å bu heime. Det er lik-
som ikkje NM-følelsen av å gå heim for 
å ete og sove etter stevnet, istemmer 
Amalie.
– No må det ikkje framstå som at det 
ikkje er gøy å ha NM på heimebane, for 
det er det. Berre det at venninner kjem 
for å sjå på gir ein liten ekstra spiss på 
det, legger Sofie til.

Til tross for at dei trenar stort sett likt, 
har dei spesialisert seg på ulike ting. 
Begge er blant landets fremste på med-
ley, men der Amalie er sterkest på but-
terfly og crawl, er Sofie best på rygg og 
bryst. Ein hybrid kunne ha blitt ein frykt- 
inngytande medleysvømmar.

Med ein felles treningskvardag er det 
muligheiter for å lære av kvarandre og 
bli bedre på sine svake sider. Det vil gi 
mange fleire spennande duellar med 
stadig bedre tider frå to bestevennin-
ner som i bassenget blir dei hardaste 
konkurrentar.

Amalie Thorstensen noterte 
seg for NM-gull på hjemmebane.

Sofie Reisænen kapret 1 gull, 2 sølv og 1 bronse i NM på hjemmebane.

Svømmere i alderen 6-12 år fra Leka 
IL og Rørvik SLK samt arrangørklubben 
Kolvereid IL, gjorde at stevnet ble meget 
vellykket. Ikke mindre enn 75 heat for-
delt på 18 ulike øvelser ble gjennomført 

Populære «Kolvereid-rekrutten»
Rett før påske ble det 
arrangert rekruttstevne 
på Kolvereid - Kolvereid- 
rekrutten - for første 
gang. Det meldes om 
god stemning, godt med 
publikum, og ikke minst 
over 80 påmeldte flinke 
svømmere fra inviterte 
klubber.

i det 12,5m lille bassenget Kolvereid har. 
 
Tilbakemeldingen fra både utøvere og 
foresatte fra alle klubber var at dette var 
bra gjennomført. 

– Moro å se på alle de kommende 
svømmetalentene, var omkvedet, 
forteller Sissel Moe-Forås Schjelderup 
i Kolvereid Idrettslag til Norsk Svøm- 
ming.

Kolvereidrekrutten var et populært tiltak for de yngste svømmerne fra Leka, Rørvik 
og Kolvereid.
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520 deltakere stilte til start i årets 
Masters-NM på Idrettshøyskolen (NiH) 
i midten av mars. Dette var den siste 
konkurransen for Masterssvømmere i 
dette bassenget, før dette det gamle 
anlegget skal pusses opp.

[Masters-NM]

– Elitenivå på de beste
Selv om svømmehallen 
på NiH mildt sagt be-
gynner å gå ut på dato, 
svømmes det fortsatt fort 
i det gamle bassenget 
med høye kanter og gam-
meldagse skvalperenner. 
Årets nivå blant de beste 
var nemlig stygghøyt.

Knuste svenskene på hjemmebane
Helgen etter NM gikk det 
svenske mastersmester-
skapet av stabelen i Sve-
riges nasjonalarena for 
svømmeidretter, Eriks-
dalsbadet i Stockholm - 
et fantastisk anlegg med 
alle fasiliteter. Det var 
nær 600 deltakere del-
tagere og med 10 baner 
tilgjengelig, ble stevnet 
avviklet på en effektiv 
måte. 24,98, beskjedne 6/100 fra Nordisk re-

kord, og 2/10 fra Europarekorden.
 
– Jeg er strålende fornøyd med både 
det norske og svenske mesterskapet 
og har nå funnet gulloppskriften på 
gode resultater, sier Tor Arne Pedersen 
til Norsk Svømming.

Norske deltagere var Torill Bergesen 
(Bergen og Omeng Masters), Haakon 
Schram Stokke (IL Varg) og Tor Arne 
Pedersen (IL Varg).

Torill Bergesen, som ikke deltok på det 

Europarekorder på Tor Arne Pedersen 
som nå har funnet gulloppskriften på 
gode resultater.

norske mesterskapet, var nære ved å slå 
sine egne nordiske rekorder på 50m bryst, 
50m butterfly og 100m medley. Med be-
skjedne 2/100 sekund margin til sin egen 
nordiske rekord på 100m medley, kunne 
hun si seg fornøyd med mesterskapet.

Haakon Schram Stokke dro til Stockholm 
for å sette Europarekord, men det gikk 
dessverre ikke denne gangen. Med bare 
2/10-sekunder bak rekorden var tiden 
noen hundredeler svakere enn under 
det norske Mastersmesterskapet.

Tor Arne Pedersen, som hadde fersk 
Europarekord fra NM på 50m bryst i 
klassen 50-54 år, hadde som mål å slå 
svenskene, noe han da også gjorde et-
tertrykkelig. Med to Europarekorder på 
hhv. 50m bryst (30,55) og 100m bryst 
(1.07,52), ble svenskene parkert i van-
net. Også 100m medley ga nordisk 
rekord med tiden 1.03,66. På 50m fri 
ble det ”bare” norsk rekord med tiden 

Linn Krogh Hansen [tekst og foto]
Tomas Aarvak og Fin Gnatt [foto]
Øyvind Thorsen [grafikk]

Tromsø SKs sterke gutter Bjarte Kristoffersen, Thomas Breivoll, Ola Sund og Børje 
Edvardsen markerste seg i toppen individuelt og på stafettene. ▼
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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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Rekordskred
Det ble satt 15 nordiske rekorder for 
menn, og to for damer. Ryggspesialis-
ten Petter Ulvestad (55-59 år) stor for 
fire av dem. I tillegg til pene 1.08,20 og 
2,25,63 på spesialdistansene, noterte 
han 9,44.07 på 800m fri og 5.24,68 på 
400m medley. Haakon Schram Stokke 
(55-59) og Masters-debutant Jarl Inge 
Melberg (45-49) tok tre hver, mens Tor 
Arne Pedersen noterte to, hvorav den 
ene også var europeisk rekord på 50m 
bryst på 30,64. Den siste individuelle 
nordiske rekorden sto Øyvind Thorsen 
for, med 2.14,23 på 200m fri (55-59).

Blant damene noterte Merete Løvberg 
nordisk rekord (45-49) på 200m fri på 
2.10,78, og Ingrid Møllerop med 200m 
rygg på 2.56,69. Flere «ferske» mas-
tersvømmerne viste tider som normalt 
sett ville ha holdt til en middels plas-
sering under det ordinære norske kort-
banemesterskapet. I 25-29års-klassen 
unnagjorde Henriette Brekke 50m fri på 
26,55 og 100m medley på 1.07,75, mens 
Amanda Barsten noterte 50 og 100m 
butterfly på 29 blank og 1.06,95. Petter 
Sjødals 100, medley på under minuttet 
i klassen 35-39 er også verdt å nevne…

Rekordglad Anne Grete Haugan etter 
sitt solide 200m rygg-løp i NM.

Varg-gutta med Europarekord på 4x50m medley i klasse 200+. F.v. Tor Arne 29,92 - 
Jarl Inge 23,87 - Haakon 26,99 og Bjørn Werner 32,21.

Primus motor i masters-NM, Øyvind 
Arentz.

 Antall norske rekorder Antall nordiske rekorder
Sted År Kvinner Menn Mix Totalt Kvinner Menn Mix Totalt
Kristiansand 2002 35 24 8 67    
Stavanger 2003 38 49 8 95 11 8 1 20
Bergen 2004 26 34 7 67 13 9 0 22
Trondheim 2005 32 37 10 79 13 9 0 22
Lambertseter 2006 25 20 5 50 5 4 0 9
Kristiansand 2007 44 35 6 85 11 6 2 19
Asker 2008 34 37 6 77 8 2 1 11
Kirkenes 2009 18 29 2 49 9 3 0 12
Stavanger 2010 31 53 8 92 3 7 0 10
Kristiansund 2011 33 24 6 63 7 2 0 9
Bergen 2012 51 40 5 96 7 4 0 11
Stord 2013 30 42 3 75 6 2 0 8
Kristiansand 2014 45 47 3 95 6 2 0 8
Oslo NIH 2015 28 50 6 84 2 14 0 16

▼

▼
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– Etter at Robert hadde ropt til meg fra 
vannet tre ganger at jeg skulle ta med 
badebukse, kom han og slengte meg 
uti bassenget, så 4. gangen tok jeg 
med badebuksa... Så var det gjort. 18 
år nærmest uten et eneste svømme-
tak var over. Fra første tak tenkte jeg 
at nå er det på tide å komme i form, 
forteller Jarl Inge Melberg.

– De første tre månedene var et rent 
helvete. Det startet med at all inten-
sitet var lik fordi jeg ikke klarte å dif-
ferensiere farten. Alt var like hardt. 

«Come back» for OL-svømmer
Jarl Inge Melberg deltok 
i Barcelona-OL i 1992, 
og var utvilsomt den 
store “nykommeren” 
blant eliten innen norsk 
masterssvømming i år. 
45-åringen hadde knapt 
tatt et seriøst svømmetak 
de siste 18 årene, da han 
ble overtalt til å hoppe 
uti bassenget igjen ifjor. 
Det hele begynte med at 
Robert Gjestad og «Jarlis» 
hadde barn på svømme-
kurs på NiH samtidig som 
IL Varg hadde treninger.

Første måneden måtte jeg sparke fra 
på ryggen etter crawlflipp for å få raskt 
nok luft. Sakte men sikkert har jeg hatt 
fremgang måned for måned, uke for 
uke og dag for dag, forteller 45-åringen, 
som unnagjorde 100 og 200m fri på 
henholdsvis 52 og 1.56 under NM.

De første fire månedene trente Melberg 
4 x 3.000 m per uke, og økte så til 5 
x 4.000 meter de siste åtte månedene, 
ved siden av én ukentlig styrkeøkt. Me-
steparten av svømmingen har han gjort 
på Domus Athletica i Oslo, dels alene og 
dels med med klubbkameratene Haa-
kon Schram Stokke og Charlotte Kunz. 
Èn gang i uken har det vært anaerob 
fellestrening med IL Varg på NiH.

mel, sier Jarlis, som håper at flere 
slenger seg med på Masters. – Det 
føles riktig og deilig å komme i form, 
og etter en hard start begynner ting 
å rulle av seg selv igjen, påpeker dr. 
Melberg.

Motivasjonen er annerledes enn da 
han var aktiv. Selv om Jarl Inge fort-
satt gjerne vil svømme fort i en og 
annen konkurranse, er det den daglige 
treningen hvor han kjenner at han tar 
seg ut fysisk som er det viktigste

 – Det er givende å ha gjort en bra 
serie uansett hva det måtte være. Og 
ikke minst er det spennende å se hvor 
fort jeg kan svømme i min alder. Pros-
jektet dette året er å bli bedre på de 
tingene jeg alltid har vært dårligst på, 
som for eksempel beinspark. Et spen-
nende prosjekt, bedyrer 45-åringen.

Jarl Inge Melberg var den store «nyko-
mmeren» på årets masters-NM.

– Kapasiteten 
sitter i hodet, 
ikke i kroppen
Jarl Inge Melberg

– Jeg følte at jeg fikk ut maksimalt i Mas-
ters av det jeg hadde av kapasitet på 
det tidspunktet. Jeg har startet med år 
to, og har nå endret noe på treningen. 
Jeg trener fremdeles 5 x 4.000m, men 
svømmer nå 1.000 bein hver gang, og 
noe lengre distanser innledningsvis, så 
får vi se hva fremtiden bringer. Kapa-
siteten sitter i hodet, ikke i kroppen. I 
vannet føler ingen svømmer seg gam-

IL med 1080 poeng, foran IL Varg med 
576, og Lambertseter SK med 457 poeng.

Topptrent Varg-gjeng
Når en gjeng «gamle» toppsvømmere 
slår seg sammen og bestemmer seg 
for å sette stafettrekorder, pleier det å 

Når det gjelder norske rekorder ble det 
notert 84 av dem nye under årets NM. 
Fordelingen mellom kvinner og menn 
var her 28 (kvinner) versus 50. Seks re-
korder ble også satt på mix-stafettene.

Suverent beste klubb ble arrangøren Oslo 

bli bra. Med Varg-gutta i toppform falt 
den ene rekorden etter den andre, både 
av det norske, nordiske og europeiske 
slaget. På 4x50m medley satte kvar-
tetten Bjørn Werner (32,21), Tor Arne 
(29,92), Haakon (26,99) og Jarl Inge 
(23,87) Europarekord i klassen 200+.

Mangel på svømmeferdigheter er dessverre 
fortsatt årsaken til mange drukningsulyk-
ker, skriver Mia Kitter (15).

I 2013 druknet 119 mennesker. Det er dobbelt så mange som 
i 2012. Mangel på svømmeferdigheter er den mest relaterte 
årsaken, dessverre. Det viser seg at folk ikke tar svømming på 
alvor, og mange tenker sikkert at ulykker ikke vil skje dem. 
Det er en farlig tankegang.

– Svømming redder liv! Derfor synes jeg det er glimrende at Norges svømmerforbud 
har svømmekurs for både barn og voksne. Her kan du begynne 
om du ikke kan svømme eller om du har lyst til å finpusse på 
teknikken. Dette er noe jeg anbefaler!

Selv er jeg svømmeinstruktør og har trent mange forskjellige 
mennesker. Her kan alle lære seg å svømme - både barn, voksne 
og funksjonshemmede. Når du først lærer deg å svømme, så 
kan du svømme resten av livet. Svømming redder liv!

Kilde: Aftenposten Si;D

▼
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Anna Maja Holm Thorsen [tekst]
Anders Holm [foto]

[Stup]

Thelma & Daniel best i NM

Årets Norgesmesterskap 
for seniorer i stup gikk 
av stabelen i AdO arena, 
Norges nye storstue for 
stuping. Arrangør Bergen 
Stupeklubb, i godt samar-
beid med betjeningen og 
daglig leder i anlegget, le-
verte et godt gjennomført 
mesterskap med perfekt 
tilrettelegging for gode 
prestasjoner.

Hele Norgeseliten med unntak av 
Amund Gismervik hadde tatt turen til 
Norges hovedarena, og hadde minne- 
rike dager både i bassenget og i anlegg- 
ets flotte tørrtreningsfasiliteter.

Både på kvinne- og herresiden ble 
det levert flotte stup og høye poeng-
summer. Mange utøvere hadde høy 
vanskelighetsgrad og avanserte stup. 
Tetgruppene i begge kjønn vokser sta-
dig, og kampen om NM-medaljene var 
tøffere enn på mange år. Spesielt glede-
lig er det å se at kvinnene begynner å 
nærme seg Europa-eliten, og at flere 
kjører opp vanskelighetsgraden i alle 
stupretninger.

Herrene
Espen Gilje Bergslien fra SSC var i en 
klasse for seg på 1 meter. Han vant med 
380,25 som er ny norsk rekord, foran 
Daniel Jensen fra Stupklubben Spinn 
med 341,40 poeng. Eirik Valheim fra SSC 
tok bronsen med 307,85 poeng.

På 3 meter trakk Daniel Jensen det 
lengste strået, og med knapp margin i 
finalen stupte han til 376,30 poeng, med 
Espen Gilje Bergslien et fattig poeng 
bak. Filip Devor fra Bærum havnet på 
bronseplass.

Espen Valheim fra Bergen Stupeklubb får Bestemannspremier Thelma Baatz Strandberg og Daniel Jensen.

Damer synkron 3 meter F.v. Julie Synnøve Thorsen, Thelma Baatz Strandberg, Helle 
Tuxen, Anne Vilde Tuxen, Linn Orderud og Lina Lund.
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USA-suksess
Amund Gismervik er 
inne i sitt tredje år på 
University of Hawaii, 
hvor han avsluttet 
fjoråret med både skole- 
rekord og norsk rekord, 
kåring til «Male Athtlete of the Year», 
og innøving av et av verdens vanske-
ligste stup.

Beste klubb NM-arrangøren Bergen Stupeklubb ble best på hjemmebane, og fikk 
tildelt utmerkelsen av NSFs visepresident Svein-Harald Afdal (t.v.).

Herrer synkron 3 meter F.v. Filip Devor, Daniel Jensen, Espen Valheim, Eirik Valheim, 
Ulrik Evensen og Henry Kristiansen.

Tørrstupanlegget i AdO arena er det eneste i sitt slag i Norge.

endelig jevnlig tårntrening i AdO Arena, 
og ble kronet med en etterlengtet seier 
på 10 meter med 412,35 poeng (og over 
VM krav.) Daniel stupte også bra og 
kom på 2. plass med 390,50 poeng. Filip 
Devor tok en ny bronsemedalje.

Damene
Anne Vilde Tuxen fra Randabergstu-
perne viste styrke og vant både 3 meter 
og tårn med poengsummer over hhv. 
EM- og VM-krav. På sølvplass både på 
3 meter og tårn fulgte Thelma Baatz 
Strandberg fra Kristiansand. Også hun 
leverte flotte stup og poengsummer 
over EM-krav og landslagskrav. Bronsen 
i tårnet gikk til Julie Synnøve Thorsen 
med poengsum over landslagskravet, 
mens Helle Tuxen fra Randabergstu-
perne fikk bronse på 3 meter.

På 1 meter stupte Thelma meget bra, og 
vant overbevisende med 251,95 poeng, 
40 poeng foran Anne Vilde. På 3. plass 
kom Serina Haldorsen fra Bergen Stu-
peklubb.

I synkronkonkurransene vant Helle 
og Anne Vilde Tuxen både 3 meter og 
tårn, etter flotte og godt synkroniserte 
serier med sterke poengsummer. Julie 
og Thelma tok sølvmedaljene på både 
3 meter og tårn. Bronsemedaljen gikk 
til Serina Haldorsen og Amalie Kupka på 
tårn, og Lina Lund og Linn Orderud fra 
Bærum på 3 meter.

Sammenlagt Norgesmester, totalsum 
av forsøk på alle høyder individuelt, ble 
Thelma foran Anne Vilde og Helle. På 

herresiden stakk Daniel av med seieren, 
foran Eirik Valheim og Espen Valheim. 
Arrangøren Bergen Stupeklubb ble 
beste klubb. Mer bassengtid og gode 
fasiliteter er nok medvirkende årsaker 
til at klubben har så mange utøvere i 
Norgestoppen.

Thelma Baatz Strandberg ble også beste 
kvinnelige utøver med høyest sammen-
lagte finalesummer, mens Daniel Jensen 
også vant prisen for beste herrestuper.
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Vellykket nyvinning 
– «Synkronhelga 2015»

«Synkronhelga 2015» gikk 
av stabelen i mars måned. 
Samlingen var en trenings- 
og kompetansesamling for 
hele synkron-Norge. Ar-
rangementet hadde fokus 
på faglig og personlig 
utvikling for både klubb, 
utøvere og trenere. Syn-
kronhelga ble arrangert for
første gang i år, og Synkron- 
utvalget har som et mål at 
dette skal bli et årlig sam-
lingspunkt for klubber med 
synkronaktivitet.

Årets arrangement ble en stor suksess 
med hele 44 utøvere, 16 trenere og til-
stedeværelse av 5 klubber, hvorav to av 
dem ønsker å starte opp til høsten. De 
aktive klubbene er Oslo Synkron, Asker 
Svømmeklubb og Trondheims Svømme- 
og Livredningsklubb. Samtidig jobbes 
det for å starte opp tilbud om synkron- 
svømming både i Ålesund og Bergen, og 
vi håper flere klubber følger etter.

Lærerikt og utfordrende 
utøverprogram
Synkronsvømmerne hadde et variert og 
tett program bestående av blant annet 
jazzdans, akrobatikk, styrketrening, 
landdrill (koreografi telling på land), 
og la ned hele 9 timer i bassenget med 
synkronspesifikke aktiviteter, med mye 
fokus på musikksvømming. Det var lagt 
opp til samarbeid mellom klubbene og 
flere sosiale aktiviteter hvor mange 
jenter fikk nye venner.

– Synkronhelga var så gøy! Den første 
dagen danset jeg til veldig kul musikk 
sammen med min nye venninne. Vi 
øvde også på å gå i spagaten med en 

danselærer, og øvde på synkron i van-
net med en engelsk dame som heter 
Jennifer Gray, forteller Celestien, 9 år, 
fra Asker Svømmeklubb.

Internasjonal kompetanse
Gjennom samlingen hadde vi gleden av 
å ha Jennifer Gray på besøk. Jennifer er 
leder av den tekniske komitéen for syn-
kronsvøming i Storbritannia, og holder 
årlig flere «clinics» rundt om i verden. 
Hun har også vært synkrondommer 
under flere OL. Vi er derfor svært takk- 
nemlige for at hun ville komme til oss, 
og Jennifer bidro med sin brede kom-
petanse på teknikk, både til figurer og 
musikksvømming.

– Synkronhelga var en veldig spennende 
samling som vi trenerne hadde sett frem 
til i et halvt år. Det var en super mulighet 
for utøvere og trenere til å samles, bli 
kjent med hverandre og trene sammen, 
lære av hverandre og få inspirasjon 
til videre trening. Det var lagt til rette 
for alle. I løpet av 9 timer i vannet fikk 
alle trent det de ville med forskjellige 
trenere, og lærte mye nytt, spesi-

Sara Skaslien Paulsen [tekst]
nestleder NSFs synkronutvalg
Thea Marie Ramdahl [foto]
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elt av Jennifer Gray. De minste hadde 
mulighet til å se og lære av de eldste, 
og de eldste var flinke til å hjelpe de 
minste med å gi dem tips, forteller Ga-
lina Stoltenberg, trener i Oslo Synkron. 

Fokus på kompetanseheving
Et av målene med Synkronhelga var å 
øke kompetansen til trenerne, og pro-
grammet var derfor lagt opp med fokus 
på faglig utvikling på flere plan. Først 
ut var hovedtrenerrollen og sports- 
lig plan, som Norges Svømmeforbund 
og Oslo Idrettslag holdt foredrag om. 
Trenerne fikk senere en grundig inn-
føring i det canadiske stjernesystemet, 
som vi nå har valgt å bruke som vårt 
opplæringssystem i synkron. Trenerne 
hadde også en praktisk gjennomgang 
av systemet i bassenget, hvor de trente 
utøvere på tvers av klubbene. Med 
innspill og tilbakemeldinger fra Jennifer 
til både figurer og musikksvømming, 
var det flere trenere som følte de fikk 
mye ut av programmet. Det er gledelig 
å se våre synkrontrenere samarbeide og 
lære av hverandre på en slik måte.

– Trenerne fikk mulighet til å utveksle kom- 
petanse, være med på foredrag om or-
ganisering og planlegging av trening, og 
vi fikk tips til musikk koreografi. I tillegg 
var det mange varierte aktiviteter, fra 
dans og landdrill til rebusløp på kvelden. 
Ingen fikk anledning til å kjede seg. Tusen 
takk for en inspirerende helg, vi trenerne 
håper virkelig det blir gjentakelse til neste 
år, fortsetter Galina Stoltenberg.

Det sosiale fellesskapet
Synkronsvømming er en liten idrett i 
Norge med om lag 60 aktive utøvere, 
noe som er langt færre enn svømming 
og stup. Derfor skjer det noe helt spesi-
elt når man driver med synkron. De aller 
fleste får et unikt eierskap til idretten, 
og kjenner på det med å drive med 
en liten idrett på en positiv måte. Syn- 
kronsvømmere er stolte av idretten sin, 
og det er klart de skal være det. Der-
for er det veldig viktig for oss å skape 
et godt sosialt fellesskap i, mellom og 
for klubbene slik at utøverne kan knytte 
vennskap på arenaer som Synkronhelga.

– Jeg synes Synkronhelga var veldig 
morsomt og lærerikt. Etter denne sam-
lingen har jeg fått bedre kontakt med 
de andre, jeg har også lært mer av laget 
vårt og hvordan jeg skal gjøre de for- 
skjellige bevegelsene. Jeg håper det blir 
synkronhelg til neste år også, smiler 
Tiril, 13 år, fra Asker Svømmeklubb.

– Den første dagen møtte vi i klubbhuset 
vi skulle være i, og der fikk vi fine ba-
dehetter og t-skjorter. Vi lærte en dans 
som alle danset sammen, og det var 
skikkelig morsomt. I bassenget hadde 
vi en svømmetrener som heter Jenni-
fer, og av henne lærte vi morsomme 
teknikker og fikk mange utfordringer. 
På kvelden spiste vi deilig mat og 
hadde en morsom quiz med rebusløp. 
På søndagen lærte vi akrobatikk, og det 
var veldig gøy! Jeg fikk prøve noe med 
treneren som jeg ikke hadde trodd jeg 
skulle klare, og det var kult. På slutten 
av helgen hadde vi en fremvisning av 
musikksvømmingen vår, før vi dro til-
bake til klubbhuset og så på minnefilm 
fra samlingen. Jeg hadde en veldig gøyal 
og koselig helg, og jeg gleder meg til 

neste gang, forteller en ivrig Emilie, 11 
år, fra Oslo Synkron til Norsk Svømming.

For en stolt arrangør varmer slike til-
bakemeldinger veldig. Synkronhelga 
har vært grundig planlagt siden i fjor 
høst, og inntrykkene etter samlin-
gen sitter fortsatt sterkt i minnet. Jeg 
vil gjerne rette en stor takk til Norges 
Svømmeforbund ved Lasse Hoel og 
Cathrine Aa Dalen for flott oppfølgning 
og kvalitetssikring gjennom hele plan-
leggingen av arrangementet, de flotte 
foreldrene som stilte opp og bidro hele 
helgen, og alle deltakerne som var med 
på å gjøre dette til en fantastisk sam-
ling! Synkronutvalget har stor tro på at 
dette er starten på noe nytt og spen-
nende for synkronsvømming i Norge.
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Det blir også i år et veldig bra program. 
Vi er så heldige å få med blant andre 
Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, 
og Finn Skårderud, psykiater, og for-
fatter - begge kjent som svært gode 
formidlere. Fjorårets suksess med «Opp- 
varmingsseminar» blir også gjentatt. I år 
er det «Vill i vann» som står på program-
met fredag formiddag. Du kan melde 
deg på konferansen via konferanse- 
siden på www.svomming.no

Åpning og avslutning
Årets konferanse åpnes med fore-
drag av presidenten i Røde Kors, Sven 
Mollekleiv. Han har foreløpig kalt sitt 
foredrag «Prestasjon i omsorg - hva 
skal til for å prestere godt?». Et fore-
drag som sikkert vil være til både in-
spirasjon og ettertanke. Mollekleiv har 
mange års bakgrunn og erfaring fra 
norsk idrett, frivillighet, humanitært 
arbeid – og et stort samfunnsengasje-
ment. Presidentvervet i Røde Kors har 
han hatt fra 2008, og han har også vært 
generalsekretær i organisasjonen i 10 
år. Da Frivillighet Norge ble opprettet i 
2005, var Mollekleiv første styreleder, et 
verv han hadde i 5 år. I mars ble han 
utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden «for 
hans samfunnsgagnlige innsats.» Og du 
møter ham altså på åpningen av årets 
Trener-/lederkonferanse.

Finn Skårderud, psykiater, forfatter, 
skribent og professor - og en dyktig 
foredragsholder, tar seg av avslutnin-
gen søndag formiddag og med dette 
håper og tror vi at avslutningen av 

Trener-/lederkonferansen 2015
4.-6. september er helgen 
du skal sette av, for da er 
det NSFs årlige Trener-/
lederkonferanse. TL-kon-
feransen på Thon Hotel 
Oslo Airport på Garder-
moen markerer åpningen 
av en ny svømmesesong, 
og den er en arena for in-
spirasjon, erfaringsutveks-
ling og faglig utbytte.

Kristin Homb [foto]
Øyvind Thorsen, Røde Kors, OLT og  
Bo Norseng [foto]

konferansen blir like bra som åpning- 
en. Skårderud er anerkjent ekspert på 
spiseforstyrrelser, og som psykiater har 
han arbeidet med flere av Norges topp- 
idrettsutøvere. 

Lederkonferansen
Hvordan ønsker dere at fremtiden skal 
se ut for norsk svømming, norsk stup, 
norsk vannpolo, norsk synkronsvøm-
ming og Open Water? Hvilke innsats- 
områder og mål mener dere at Norges 
svømmeforbund og klubbene skal ar-
beide mot neste årene? Hovedtema for 
lederprogrammet vil være arbeidet med 
NSFs Virksomhetsplan for 2016 - 2019. 
Her trenger vi innspill fra klubbene! 
Arbeidet på konferansen organiseres i 
gruppearbeid som ledes av Svein Erik 
Hansen fra Golfforbundet. 

Det blir også i år Klubbstafett med ulike 
klubbpresentasjoner, og professor An-
ders Dahl vil to for seg to veldig interes-
sante vinklinger om klubbledelse. 

Trenerkonferansen
NSF er i gang med et omfattende pro- 
sjekt om «Avansert svømmeteknikk», 
og innholdet i dette er unikt både 
nasjonalt og internasjonalt. Første 
del av forelesningsrekken vil bli klar 
til Trenerkonferansen og presenteres 
der av Sondre L. Solberg, sportssjef i 
Bærumsvømmerne. Forelesningsrekken 
om «Avansert crawlteknikk» består av 
følgende temaer:
• Hva kjennetegner crawlteknikken på 

høyeste konkurransenivå i verden?

• Effektiv trening av crawlteknikk rela- 
tert til konkurransedistanse.

• Kvalitativt teknikkarbeid i ungdoms- 
alder.

Oppvarmingsseminaret
NSF inviterer også i år til Oppvarm-
ingsseminar i forbindelse med Trener-/
lederkonferansen. I år blir det to par-
allelle seminarer. Begge arrangeres 
fredag 4. september kl. 10.00-15.00 på 
Thon Hotel Oslo Airport (samme sted 
som Trener-/lederkonferansen).

Oppvarmingsseminar 1 er «Vill i Vann» 
som er et nytt aktivitetstilbud hvor hen-
sikten er å ivareta flere barn og unge 

Finn Skårderud Psykiater, forfatter, 
skribent og professor, anerkjent ekspert 
på spiseforstyrrelser, og som psykiater 
har han arbeidet med flere av Norges 
toppidrettsutøvere. 

Sondre L. Solberg Sportssjefen i 
Bærumsvømmerne skal forelese om 
«Avansert svømmeteknikk».

Årets TL-konferanse åpnes med fore-
drag av president i Sven Mollekleiv i 
Norges Røde Kors.

▼
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Lambertseter Svømme-
klubb (LSVK) arrangerte 
i år vinterferiecamp med 
fokus på svømmeopp-
læring. Dette har klub-
ben hatt lyst til å gjøre 
i mange år, forteller Ina 
Kristine Pedersen i LSVK 
til Norsk Svømming.

– Lions Club Oslo/Bekkelaget ga oss 
økonomisk støtte som gjorde det 
mulig, forteller hun videre. Både Lions 
Club Oslo/Bekkelaget og LSVK feirer 50 
år i år, og da passet det ekstra godt å 
markere jubilèene med denne typen 
aktivitet for barnebarnas aldersgruppe.

– Vi hadde 40 kjempeglade og super-
aktive deltakere på vinterferiecampen 
med aktiviteter hele uka. Deltakerne 
var mellom 7 og 14 år. Dagen ble brukt 
sammen med instruktører som til daglig 
jobber med svømmeopplæring i regi av 
Lambertseter Svømmeklubb. Hver dag 
bestod av 2 timers svømmeopplæring, 
ulike aktiviteter ute og i gymsal. Vi 
hadde mye fokus på trivsel og lek, for-
teller Ina Kristine Pedersen.

Målet med campen var å få deltagerne til 

Populær vinterferiecamp med svømmeopplæring

å bli trygge i vann, lære å svømme, opp-
leve mestring, få nye venner og ha en 
aktiv og morsom vinterferie. I bassenget 
viste alle deltakerne stor utvikling. Del-
takerne jobbet med å dykke etter leker, 
bli trygge på dypet, flyting, beinspark og 
crawl/rygg-teknikk. På campens siste 
dag fikk alle diplom og pokal for vel gjen-
nomført uke, fortsetter Pedersen.

Det er for mange barn og ungdom i 
landet som ikke er svømmedyktige. De 
fleste barn i Norge får tilbud om svøm-

meundervisning, men dette er ikke nok. 
Tilbud om deltakelse ble derfor gitt til 
barn der familien av forskjellige årsa-
ker ikke har funnet det mulig å la barna 
delta på vanlige svømmekurs. 

LSVK og LC Oslo/Bekkelaget er stolte av 
å ha fått lov til å være med på dette, 
og klubben håper det kan være mulig å 
gjennomføre lignende prosjekter ved en 
senere anledning.

i klubbene. Vill i vann skal være et al-
ternativt aktivitetstilbud til klubbens 
trenings- og konkurransepartier for barn 

og unge som liker å være i vann men 
nødvendigvis ikke ønsker å konkurrere 
aktivt. Gjennom Vill i vann skal deltak-
erne prøve seg i flere vannaktiviteter i 
klubben som baserer seg på å ha det 
gøy i vann.

Programmet passer for alle klubber som 
har eller tenker å starte med Vil i Vann, 
og det vil gi et godt innblikk i bakgrunn 
og oppbygning av aktivitetstilbudet. 
Det vil være noen klubber som presen-
terer sine erfaringer med Vill i vann. 
Det vil også bli korte presentasjoner 
om Norges Stupskole, Minipolo og syn- 
kronsvømming.
 
Deltakeravgift – bare 200 kr, (for deltak-
ere som skal på Trener-/lederkonferan-
sen). Påmelding er sammen med selve 
konferansepåmeldingen. 

Oppvarmingsseminar 2 er «Aktivitet-
stilbud funksjonshemmede». Flere og 
flere av NSFs klubber har et bra tilbud 

til målgruppen, og vi har utøvere som 
hevder seg i verdenstoppen! Men - det 
er flere som ønsker et tilbud, og det 
er plass til flere funksjonshemmede 
i norsk svømming. Hvordan kan vi til-
rettelegge for svømmeopplæring og 
trening?  Hvilken kunnskap og kom-
petanse må klubben ha for å gi et godt 
tilbud? Hvilke erfaringer har andre  
klubber? Dette er noe av det vi vil ta   
for oss  denne dagen, med håp om å  
hjelpe flere klubber til å ha fokus på et  
godt aktivitetstilbud for funksjons- 
hemmede.
 
Påmelding
og nærmere informasjon på konfer-
ansesiden på www.svomming.no Her 
blir programmet oppdatert forløpende 
med praktisk informasjon, og alle 
påmeldinger gjøres elektronisk fra 
denne siden.

Vill i vann Klubbutviklingskonsulent 
Lasse Hoel inviterer til oppvarmings-
seminar på TL-konferansen.

▼
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Lederkurs for 
ungdom 15 - 19 år
Norges svømmeforbund har gleden av 
å invitere til ”Lederkurs for ungdom” 
18.-20. september, samt oppfølgings-
samling 11.-12. mars 2016. Målgruppen 
er engasjert ungdom mellom 15 og 19 
år, som har eller ønsker å ha oppgaver 
i klubben (styreverv, utvalg, etc.), eller 
ønsker å videreutvikle seg som instruk-
tør/trener/dommer. Påmeldingsfrist 20. 
august 2015. Mer info på www.svom-
ming.no. Spørsmål kan rettes til 
brit@svomming.no

Terminlisten 2015
 
Vi minner om at terminlisten 2015 nå 
er publisert på www.medley.no. Der- 
som noen ønsker å forandre på tids- 
punktet for et approbert stevne, må det 
søkes i meget god tid. Søknaden sendes 
NSF på mail, og må inneholde begrun- 
nelse for endringen, samt godkjenning 
av endringen fra lokal svømmekrets. 
Hvis et stevne blir avlyst må dette med- 
deles NSF så raskt som mulig. Husk å 
sende følgende til resultater@medley.no: 

Innbydelse til stevnet så tidlig som 
mulig. Resultater og resultatfiler fra 
approberte stevner så raskt som mulig 
etter stevneslutt.

Inkludering av 
funksjonshemmede
”Frihet i vann” er Norges svømmefor-
bunds nye brosjyre om inkludering av 
funksjonshemmede. Brosjyren er laget 
for bl.a. svømmeklubber, utøvere, forel-

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
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Over 22.000 deltakere 
har svøm langt i 2015. 
Rekordmange svøm-
mehaller (250) har vært 
med på å arrangere 
mosjonskampanjen.

Lasse Hoel

Mosjonskampanjen er nå avsluttet og 
vinneren av kampanjen er annonsert 
på www.svomlangt.no. De heldigste 
vinnerne har fått en ukestur til Rho-
dos av Apollo Reiser. I tillegg er det 
flere som har vunnet et weekend- 
opphold på et Thon-hotel og svøm 
langt t-skjorter. 

NSF er utrolig stolt over at så mange 
deltar på kampanjen. NSF er også 
veldig stolt over at over 400 funksjons- 

hemmede har deltatt. Veldig mange 
svømmehaller har avtaler med lokale 
samarbeidspartnere, som frisklivssen-
tralen, NAV, aktiv på dagtid, etc. Det 
er fantastisk bra at svømmehallene og 
norsk svømming kan enes om en kam-
panje som fronter svømming som tre- 
ning og mosjonsaktivitet. 

Svømming er gøy
Norges Svømmeforbund mener ”Svøm 
langt”-kampanjen er et viktig tiltak 
for at flere skal synes det er morsomt 
og givende å svømme. Med et stadig 
økende fokus på folkehelse, mener NSF 
kampanjen er et godt tiltak for å fronte 
svømming som en god og effektiv - 
mosjonsaktivitet for alle. Kampanjen 
er lagt til et tidspunkt på året hvor  
motivasjonen til å trene er stor, nemlig 
månedene etter nyttår. Tilbakemeld- 
ingene fra svømmehallene er at kam-
panjen er et positivt tiltak i svømme-
hallene, og at kampanjen er med på å 
styrke svømming som mosjonsaktivitet.

Svømmehallene 
gjør kampanjen
Takk til alle deltakerne som deltok i 
årets kampanje, og takk til alle svøm-
mehaller som gjennomfører kampan-
jen. NSF er allerede i gang med å jobbe 
med neste Svøm langt-kampanje. Hvor 
vi skal svømme da er foreløpig en hem-
melighet…

Takk til samarbeidspartnere
NSF vil takke alle sine samarbeids- 
partnere som gjør det mulig for oss 
å arrangere Norges største mosjons- 
kampanje hvert år.

Apollo www.apollo.no 
Thon Hotels www.thonhotels.no 
Klubben AS www.klubben.no
Enwa ABC Tech as www.enwa.no
Fagforbundet www.fagforbundet.no
Arena www.arenainternational.com 
Myrtha Pools www.myrthapools.com

Svøm langt-kampanjen en stor suksess!

dre og helsepersonell. Her finner du 
informasjon om hvilke muligheter som 
finnes, og en presentasjon av funksjons- 
hemmedes opplevelser, muligheter 
og gleder i vann. Det er også litt infor-
masjon om NSFs inkluderingsarbeid. 
Brosjyren kan bestilles fra NSF via  
kristin@svomming.no

NSFs Anerkjen-
nelsesprogram
NSFs Anerkjennelsesprogrammet (AKP) 
er et unikt verktøy for klubbens ledelse 
til å analysere klubbens status og priorit-
ere hva klubben skal arbeide med ”for 
å bli litt bedre”. Anerkjennelsesprogram-
met er en årlig ”helsesjekk” av klubben, 
for å se klubbens utvikling. Gjennom-
gangen øker bevisstheten rundt status 
på klubbens organisering og drift, og får 
deg til å tenke og bli bevisst hvilke ut-
viklingsområder som bør prioriteres. Pro-
grammet er fordelt på to nivåer basert på 
klubbtype, og kan gjennomføres av alle 
klubber. NSF oppfordrer alle klubber til å 
benytte verktøyet og gjennomføre pro-
grammet 2015 i tråd med veiledningen. 
Frist for gjennomføring er 1. oktober.
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