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 Landsstevnet 2015
Landsstevnet i svømming for 
utviklingshemmede arrangeres i 
år 10.-11. oktober av Lambertse-
ter svømmeklubb. Velkommen!

 Foto: Kristin Homb

 Nye kompetansemål 
 i svømming i skolen
Kunnskapsdepartementet har 
gitt Utdanningsdirektoratet i 
oppdrag å justere kompetanse-
mål for svømming i læreplanen 
i kroppsøvingsfaget, og de nye 
kravene gjelder fra skolestart til 
høsten.
 

 Vika IF suveren
 dobbelt-mester
Vika IF ble vinnerne av både 
senior cup-NM og seriespillet i 
vannpolo.

6 - 9 Lambertseter SK helt suverene på hjemmebane
Lambertseter svømmeklubb er i en egen klasse for seg i de yngre 
årsklassene. Under ÅM på hjemmebane leverte de rekord-seier og 
et prikkfritt arrangement. På bildet en av ÅMs forgrunnsfigurer, 
klubbens egen Marte Løvberg.  Foto: Øyvind Thorsen 

28 - 29 Alex hedret med egen statue
Alexander Dale Oen ble minnet og hedret med en bronsestatue i 
Øygarden, dagen før det første startskudd i Bergen Swim Festival i 
AdO arena. 1.100 mennesker deltok på seremonien. Arkivfoto

38

34 - 35

   5
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Forsidebildet 
Marte Løvberg og Tomoe Zenimoto Hvas 
var forgrunnsfigurer i årets ÅM. 
Foto: Øyvind Thorsen.
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«Utstyrsleverandør til 
landslagene 
i svømming»

Hvorfor satse på svømming?
Svømming som en av verdens største 
og tøffeste og idretter - er ikke akkurat 
enkel å nå til topps i.

Det er heller ikke enkelt å konkurrere i en idrett som 
er så objektiv at man etter et hvert løp vet nøyaktig 
hvordan man er rangert i Norge, Europa og hele verden 

for den saks skyld. Sammenliknet med andre idretter kan veien til topps virke 
adskillig lengre og hardere enn nødvendig når det kommer til svømming.

Så hvorfor satser vi egentlig på svømming? Jeg har stilt meg selv det 
spørsmålet mange ganger (oftest når motivasjonen var litt under pari). For 
eksempel å komme våt i håret etter morgentrening til første time ga særdeles 
liten avkastning i form av sosial ungdomsskole-valuta. I den perioden vurderte 
jeg faktisk å slutte fordi svømmingen gjorde at jeg gikk glipp av så mye annet 
kult. Etter hvert så jeg at de «kule» tingene jeg gikk glipp av var veldig or-
dinære sammenliknet med å satse på verdens kanskje hardeste idrett, som 
faktisk var ganske ekstraordinært.

Svømmingen har senere gitt meg tonnevis av ekstraordinære opplevelser som 
jeg aldri ville byttet med de ordinære tingene jeg tidligere misset ut på. Det 
er ikke nødvendigvis snakk om å stå øverst på pallen i store internasjonale 
konkurranser; det kan like gjerne være den sinnssyke følelsen av å overgå 
sine egne og andres forventninger på et stevne. Bare det å sette en bra pers 
smaker bedre en det aller meste; og jeg tror at det er fordi det koster såpass 
mye mer. Man ofrer nok mer, men man får også mye mer igjen når man først 
lykkes med svømming. Det er mange andre idretter (trolig alle) hvor man ikke 
trenger å ofre like mye for å oppnå suksess, men jeg mener bestemt at de 
som ofrer mindre - også får mindre tilbake. Av denne grunn så elsker faktisk 
jeg at svømming som en av verdens største og tøffeste og idretter - ikke ak-
kurat er enkel å nå til topps i!

Aleksander Hetland

STYREMEDLEM

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

send oss en epost på 
pressepr@online.no 

(alle manus må 
sendes elektronisk).

Nye kompetansemål 
i skolesvømmingen
Endelig er de nye kravene til elevenes 
svømmeferdigheter klare. Nylig offent-
liggjorde Utdanningsdirektoratet den 
nye læreplanen i kroppsøving som skal 
gjelde fra skolestart av til høsten.

Vi er veldig glade for at kompetansemålene i skolesvømmingen nå er blitt 
revidert og tydeligere, og med dette på plass vil svømmeopplæringen i Norge 
styrkes betraktelig. Norges Svømmeforbunds bidrag i saken har vært betydelig, 
og de skjerpede kravene hilses velkommen.

Elevene skal fra nå av blant annet kunne svømme 100 meter på magen, og 
underveis dykke ned og hente opp en gjenstand fra bunnen av bassenget med 
hendene. Deretter skal de stoppe og hvile i tre minutter mens de flyter på 
magen, ruller over og flyter på ryggen, før de svømmer 100 meter på ryggen 
og deretter tar seg opp på land.

Et stort antall nedslitte skolebasseng har blitt sanert det siste ti-året, og dette 
byr selvsagt på noen utfordringer i forhold til de nye kompetansemålene for 
elevene. Mange skoler har rett og slett ikke noe sted å tilby sine elever svøm-
meundervisning, eller reiseavstanden er så vidt stor at dette vanskeliggjør og 
reduserer undervisningstilbudet. Mange skoler mangler dessuten lærere med 
den rette kompetansen.

Tre faktorer kan imidlertid bidra til å avbøte denne utfordringen. Det ene er 
svømmeklubbenes utrettelige innsats med svømmeopplæring for barn og unge 
(og voksne for den del), det andre er NSFs utdanningstilbud for instruktører, og 
det tredje er forbundets arbeid for å få erstattet utrangerte basseng og bygging 
av nye, oppdaterte svømmeanlegg.

Bo NorsengGlad i vann

REDAKTØR
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Kunnskapsdepartementet har gitt Ut-
danningsdirektoratet i oppdrag å jus- 
tere kompetansemål for svømming i 
læreplanen i kroppsøvingsfaget. Etter 
innspill fra høringen er kompetan-
semål og formålet for faget justert. 
 
Til skolestart vil veiledning til læreplanen 
i kroppsøving og støttemateriellet til 
svømming være oppdatert. Bakgrunnen 
er å styrke svømmeopplæringen slik  
at flere barn og unge lærer å svømme, 
og danne grunnlag for en felles 

Revidert plan for skolesvømming

Nå er kompetansemålene om svømming 
i læreplanen i kroppsøvingsfaget klare. 
Revidert læreplan gjelder fra og med 
skoleåret 2015-2016.

forståelse av hva svømmedyktighet inne- 
bærer.

Undersøkelser fra Norges Svømme-
forbund (NSF) viser at om lag 50 % 
av norske tiåringer ikke innfrir dagens 
kompetansemål på fjerde trinn om å 
vere trygg i vatn og vere symjedyktig. 
Revidert læreplan kan legge bedre til 
rette for en tidlig, systematisk og kon-
tinuerlig opplæring i svømming.
 
Endringene gjelder kompetansemålene 

Illustrasjonsfoto Lars Erik Mork

etter 4., 7. og 10. årstrinn. Definisjon 
på svømmedyktighet er lagt som kom-
petansemål etter 4. trinn.
 
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne: “Vere svømmedyktig ved å falle 
uti på djupt vatn, symje 100 meter på 
magen, og undervegs dykke ned og 
hente ein gjenstand med hendene, 
stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte 
på magen, orientere seg, rulle over, 
flyte på rygg); så svømme 100 meter på 
rygg og ta seg opp på land”.

NSFs valgkomite klar for Tinget 2016
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.

ydmykhet og respekt vi har tatt fatt på 
dette arbeidet, utdyper Dæhli.

– Oppfordringen til svømme-Norge er 
derfor å ta kontakt med medlemmer 
i valgkomiteen om dere har spørsmål 
eller forslag. Vi er tilgjengelig på hele 
konferansen, hvor vi også skal gjen-
nomføre en rekke intervjuer med en-
keltpersoner, avslutter Dæhli.

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

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.
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[ÅM-finalen]

Lambertseter Svømmeklubb helt

suverene på hjemmebane
* Lambertseter leverte  

rekord-seier på hjemme-
bane.

* Rekordskredet fort- 
setter, 14 - som sist år.

* Suverene topper; i 7 av 
8 klasser skiller en til to 
seg klart ut.

Lambertseter er i en klasse
for seg i de yngre årsklassene. Egen 
ramme viser deres posisjon de siste 
årene, hvorav de siste to har vært helt 
suverene. Rekordmange 33 poeng på 
hjemmebane er utklassing. Ikke like 
mange poeng sist år, men da sto 3-4 av 
deres potensielt sterke svømmere i de 
to eldste årsklassene over mesterskapet. 
Fire år i suverent førersete er mye i års- 
klassesammenheng! Bærumsvømmerne 
er nest best de tre siste årene, og Ullen-
sakersvømmerne (!), med topp syv de 
siste tre årene. Ellers er det, som vanlig, 
store variasjoner i rekrutteringen.

Tomoe Zenimoto Hvas utklasset
alle i 15års-klassen, 395 poeng (7 mer 
enn utklassingen sist år…) foran Patrick 
Toth. Fire ÅM-rekorder, alle forbedringer 
av hans egne satt under LÅMØ. Tre av 
rekordene er også personlig bestetider, 

mens Bærumsgutten, som langt fra var 
fullt toppet, har betydelig bedre pers på 
200m bryst, rekorden til tross. Ikke for- 
smedelig med plassen bak for Lam-
bertseters Toth, som klatret fire plasser 
opp fra 2014. Tvert imot, han leverte et 
svært sterkt mesterskap, med fem sol-
ide bestetider, og med klart bedre po-
engsum enn 15års-klassen ble vunnet 
på sist år. Det samme gjelder Oscar Wiik, 
Ålesund-kometen som pulveriserte sine 
LÅMØ-tider og kapret den siste medaljen. 
Filip Olaussen, Bærum manglet 33 poeng 
på medalje, mens Håkon Syrrist, Ullen- 
saker, snappet 5. plassen, poenget foran 
Sindre Pleym Olsen, SK Delfana.

Lambertseters Marte Løvberg
forsvarte også fjorårsseieren. I år med 
310 poeng, en del mindre enn sist år, 

selv med tre seire, to andreplasser, to 
ÅM-rekorder og fem solide, person-
lige bestetider. Hennes 400m fri på 
4.13,08 ville ha gitt soleklart gull i NM 
tidligere i vinter; joda, Marte presterte 
sitt livs beste mesterskap - så langt. At 
forspranget ble kuttet ned fra sist år, 
skyldtes den gledelige fremgangen bak 

Fire svømmere 
maktet å kapre
pallplass på samtlige fem øvelser; 
Adam Fedorcsak, Marte Løvberg, 
Malene Rypestøl, og, eneste med 
seier i alle øvelsene, Tomoe Zen-
imoto Hvas. Ytterligere åtte svøm-
mere gjestet pallen fire ganger.

Marte Løvberg fra Lambertseter Svømmeklubb vant 1999-klassen overlegent, og noterte seg for 2 ÅM-rekorder.

Tomoe Zenimoto Hvas fra Bærumsvømmerne vant 2000-klassen overlegent.

Per Irgens [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]
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Marte i jentenes eldste klasse, i første 
rekke for Bærums Hedda Øritsland. Også 
hun med en forrykende 400m fri. Stine 
Omdahl Petersen sørget for dobbelt 
på pallen til Bærumsvømmerne, mens 
det var uhyre tett mellom de tre siste 
på poengplass. Med to poengs margin 
tok Augusta Lenéa Remøy, Lambert- 

seter, 4. plassen, Ariel Braathen, BSC, 5. 
og Randabergs Johanne Heine Pettersen 
ble nr. 6.

Kristian Nygård Solvik,
Bryne, revansjerte seg fra fjorårets med-
ley-disk, og klatret helt til topps i eldste 
gutteklasse med godt over hundre po-

engs margin etter solide rekordforbed-
ringer. Bak ham kjempet fjorårsvinner 
Viktor Aanesen, Skjetten, og Modums 
Alexander Kopland Borsheim en intens 
kamp om sølvet. Ett fattig poeng mang- 
let han, Kopland. Like intenst var det 
bak de tre, hvor Fredrik Gjøg, Kolbotn, 
holdt unna i kampen om fjerdeplassen, 
mens naboguttene Jens Petter Turøy, 
SSC, og Simen Vik, Sandnes, endte likt 
etter de fem øvelsene!

Astrid Julie Halvorsen,
Skjetten Svømming, var et nummer for 
stor for de andre i 14års-klassen. Fire 
seire, fire personlige rekorder, hvorav de 
to på søndagen slo knock-out på nær- 
meste konkurrent, sølvvinner Marlene 
Rypestøl, Varodd. Kristiansands-jenta 
pustet Astrid Julie i nakken lørdag et-
termiddag etter sin sterke 200m bryst, 
og hun hadde muligheten til å gå forbi 
etter 100m butterfly - på papiret. Men 

Det ble ikke 
satt ÅM-rekorder
i den yngste årsklassen, hverken for 
jenter eller gutter. Sist år derimot sto 
13-åringene for halvparten av de 14 
rekordene. Er det en tilfeldighet? Er 
årets kull «svakere» enn sist år? I til-
fellet, hva er grunnen? Spørsmål vi 
gjerne skulle ha svar på, med tanke 
på rekrutteringen av 2002-modellene 
internasjonalt om 2-3 år…

Marte Løvberg er en av Lambertseters
Svømmeklubbs mange flaggskip.

Tomoe Zenimoto Hvas noterte seg for 
hele 4 ÅM-rekorder.

Distriktsmessige styrkeforhold under ÅM
Akershus (og Østlandet) dominerer, slik de gjorde i 2014.

  Antall Antall Gj snitt Gj snitt
  klubber utøvere pr klubb pr deltaker
Akershus 55 poeng 6 34 9.1 poeng 1.6 poeng
Oslo 43 poeng 4 33 10.7 1.3
Rogaland 33 poeng 9 51 3.7  0.6
Sørlandet 14 poeng 6 9 2.3   1.5
Øvrig Østlandet 12 poeng 8 16 2.0 0.7
Bergen 9 poeng 7 26 1.3 0.3
Midt-Norge 7 poeng 6  12 1.2 0.6
Nord-Norge 3 poeng 7 11 0.4 0.3

Tabellen viser styrkeforholdene mellom utvalgte, geografiske områder med hen-
syn på totalt scoret poeng (topp seks i hver årsklasse), antall klubber representert, 
antall deltakere, og gjennomsnitt scoret pr. klubb og utøver.

Alexander Kopland Borsheim fra Modum (t.h) noterte seg for ÅM-rekord på 200m 
bryst i eldste klasse - her sammen med konkurrenten Bengt Vang fra Oslo IL.

Kristian Nygård Solvik fra Bryne vant 
eldste gutteklasse sammenlagt, og 
noterte seg for 2 ÅM-rekorder. ▼
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Astrid Julie ville det annerledes, og 
klinket til med kjempe-pers og seier 
også der. Skjetten-jenta forbedret egen 
ÅM-rekord på 200m rygg, pussig nok 
den eneste øvelsen hun ikke perset på! 
I ærbødig avstand til de to enerne sikret 
Askers Thea Krugerud Skjeggestad bron-
sen etter en thriller-avslutning på 200m 
medley, der Synne Hovden Eidheim 
måtte slå henne med 29 poeng for å 
komme àjour - hun klarte 26… Fem-
teplass til Julie Borsheim Endregaard, 

Frisinn, med Karmøys Caroline Samu-
elsen plassen bak.

Oslo ILs Adam Fedorcsak
forsvarte seieren fra 2014 da han vant 
gutter 14 år med 67 poeng etter en 
forrykende avslutning søndag. Først 
utklasset han konkurrentene på 100m 
butterfly med en kraftig forbedring av 
ÅM-rekorden fra 2007, for så å vinne 
den avsluttende medley’en med knapp 
margin. KSAs Dennis Aateigen forsvarte 
fjorårets sølvmedalje, og kuttet kraftig 
ned på Adams seiersmargin sist år. 
En glimrende start med ÅM-rekord på 
400m fri ble fulgt av ny seier og rekord 
på 200m rygg. Bak de to kjempet Sør-
landets andre medaljevinner i årsklas-
sen, Lillesands Ole Marius Rist Jensen 
en intens kamp, hvor medaljen først 
var sikret etter en nervepirrende 200m 
medley, der de personlige rekordene 
haglet, og IL Vargs fremadstormende 

Adam Fedorcsak fra Oslo IL noterte seg for ÅM-rekord på 100m butterfly i 14års-klas-
sen, og vant 2001 sammenlagt.

Astrid Julie Halvorsen fra Skjetten noterte seg for ÅM-rekord på 200m rygg i 
14års-klassen, og vant sammenlagt med god margin.

Dennis Aateigen fra KSA noterte seg for 
to ÅM-rekorder og sølv i sammendraget 
i 2001-klassen.

Interessant å se
hvor mange klubber som har mer 
enn én deltaker i samme årsklasse; 
to klubber har hele fem (jenter, Lam-
bertseter 00 og Sandnes 02), tre har 
fire utøvere (jenter, SSC 00, Lam-
bertseter 01 og Bærum gutter 00). 
Ni ganger har en klubb tre deltakere 
i samme klasse, og hele 26 ganger 
er det to fra samme klubb. Miljø er 
viktig!

Som vanlig var det 
mange jevne oppgjør
Fire ganger var det dødt løp, etter 
at poengene for alle fem løpene var 
opptalt. Fire ganger skilte det kun 
ett poeng, og hele 28 ganger var det 
fem eller mindre poeng som skilte. ryggsvømmer André Gregussen ble hen-

vist til fjerdeplassen. Christer Melberg, 
Halden, sikret plassen bak André etter 
jevn god svømming, og med solid mar-
gin til årsklassens siste poengplukker, 
Julius Rosmo, Lambertseter SK.

Celine Hilton seiret klart
i 15års-klassen. Lambertseter brystsvøm-
mings-ess lå imidlertid nesten hundre 
poeng bak etter de to første øvelsene, 
selv om hun pulveriserte sine bestetider 
på 400m og 200m rygg. Men så kom 
bryst, og da feide hun forbi samtlige 
etter sitt ÅM-rekordløp, og den ledelsen 
ga hun aldri fra seg. Camilla Rimmereide 
sikret seg og Ullensaker sølvet etter en 
solid avslutning søndag, mens Emely 
Lane, Stavanger SC, måtte langt ned 
i kjelleren på 200m medley i bronse- 
kampen. Tre små poeng var Bjerkviks 
Ingeborg Løyning fra pallen, samme 
plassering som i 2014, men 33 poeng 
nærmere. Neste år, Ingeborg… I god av-
stand fra de fire var det knallhard fight 
om 5. plassen. Maria Storstein, Karmøy, 
holdt unna med 5 poeng til Jennifer Vo, 

▼
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Eline Vik fra Sandnes SLK vant yngste 
klasse i ÅM.

Celine Hilton fra Lambertseter SK noterte seg for sammenlagtseier i 2000-klassen 
og ÅM-rekord på 200m bryst.

– Kanskje en tanke å 
gi poeng til de 12 beste
i sammendraget. Det vil fortelle 
adskillig mer om bredden i rekrut-
teringen enn i dag. Eksempelvis kan 
en klubb i dag ha 2-3 svømmere på 
7.-10. plass, men ikke figurere på 
sammenlagtlisten over de klubbene 
som driver god rekruttering. Og det 
gjør de jo faktisk!

Lambertseter, mens Askers Kristine Bjell-
våg Braathen var ytterligere 8 poeng for 
sent til den siste poengplassen.

Jevnere da Viktor Forafonov,
Asker SK, vant yngste gutteklasse. Rik-
tignok halte han i land hele fire løps-
seire, men mistet så mye terreng på 
200m bryst til sølvvinner Fritiof Bjerner, 
Lambertseter SK, at seiersmarginen ikke 
ble større enn 31 poeng. I god avstand 
bak de to hadde Fritiofs klubbkamerat 
Kevin Khuu en durabelig fight om 
bronsemedaljen mot Ålesunds Aksel 
Wigdal Michelsen, som Kevin avgjorde 
omtrent i innslaget på den avsluttende 

medley’en. Kun 6 poeng hadde han til 
gode da de fem øvelsene var summert 
opp. Fire gutter kjempet også til siste 
slutt i kampen om de to siste poeng-
plassene. Tobias Bang Mikkelsen sørget 
for at også Asker fikk to gutter blant 
topp seks, og bak ham klarte yngste blad 
Borgstrøm fra Randaberg sjetteplassen, 
foran halsende Tobias Moen Olsen, Vest-
kantsvømmerne og Magnus Reinholdt 
Belsvik, OI. Bare 33 poeng skilte de fire!

Eline Vik, Sandnes SLK, 
overrasket stort
i yngste klasse. Store endringer i forhold 
til rankingen fra LÅMØ, og med person-

lige rekorder over hele linja, samt to 
seire, to 2. plasser og en 4. plass sikret 
Eline gullet. Madlas Benedikte Småvik 
hadde ingen problemer med å forsvare 
sin seeding som årsklassens nest beste, 
og med fire forbedringer fra februar 
klatret Mosse-jenta Maria Hovland to 
plasser opp til pallens nederste trinn. 
Storfavoritten Katy Petersen, BSLK, var 
ikke helt i slag og ble nummer fire, hardt 
presset av fremadstormende Aleksandra 
Liverød fra Sandefjord. Vår Granhaug 
Rotevatn, Ullensakersvømmerne, forbe-
dret seg også på samtlige distanser, 
klatret tre plasser opp fra rankingen og 
sikret sjetteplassen. Godt å se hele tre 
relativt «nye» klubber i toppen, Sandnes, 
Moss og Sandefjord.

Lambertseter SK arrangerer
like godt som de svømmer, og jeg føyer 
gjerne til - som forventet. Eminent 
stevneleder, eminent speaker, emi-
nent fotograf - alt fra egne rekker! Som 
under samme arrangementet i 2006, er 
det ikke mye plass til disposisjon, men 
trangboddheten takler de igjen flott, 
og skaper et profesjonelt, fortettet og 
stemningsfylt arrangement. Bare å ta av 
seg hatten for hele staben!

Viktor Forafonov fra Asker SK vant yngste klasse i ÅM.



[ÅM-analyse]

Veldig godt samsvar 
mellom NM- og ÅM-resultatene

Per Irgens [analyse]
Øyvind Thorsen [foto] Det er godt samsvar

mellom fremgangen sammenlagt, og 
den vi ser på 400m fri. Men fremgan-
gen er mindre enn på seniornivå, og 
det er, ikke uventet, store svingninger 
i årsklassene. Det hadde selvsagt gitt 

Lambertseter Svømmeklubb var suverene på hjemmebane i årets Årsklassemesterskap.

Analysen er relativt begrenset. Den tar kun for seg et 
gjennomsnitt av de tre høyeste poengsummene i hver 
årsklasse, basert på NSFs poengtabell og omregnet av 
John Erlend Christiansen slik at alle resultatene er sam-
menlignbare. For å kunne gå så langt tilbake som 2009 
er det kun tatt med de fire beste øvelsene. Eldste års-
klasse er kun tatt med for de tre siste årene. 

et vesentlig bedre bilde hvis vi også 
hadde tatt for oss for eksempel de 12 
beste i hver årsklasse slik vi gjør på se-
nior og junior, men pr. i dag er det ikke 
gitt signaler om et slikt behov. Kom-
mer det, mener jeg vi bør gå betydelig 
mer i dybden også i årsklassesammen- 
heng.

De eldste jentene
viser en god fremgang fra de siste to 
årene. For 15års-klassen er resulta-
tene svakere enn sist år, mens 14års- 
klassen har de beste resultatene de 
siste seks årene. Men 2009 ser vi var 
betydelig bedre. Skyldes det de nå for-
budte tekno-draktene fra den gang, ▼



Built toBuilt to lastlastBuilt toBuilt to lastlastBuilt toBuilt to lastlast
Vi har  

vårens Zoggs  

nyheter!

KONTAKT OSS
info@klubben.no // info@swimshop.no // Tlf. Klubben AS + 47 62 95 06 10 // Swimshop + 47 62 95 06 20 

facebook/swimshop.no            @klubbenswimshop



12   [NORSK SVØMMING 3/2015]

Tabell 2, utviklingen på 400m fri fra 2004 til 2015 for de 6 beste i hver årsklasse. Utheving 
viser best i perioden.

2004-10 2011 2012 2013 2014 2015
JENTER
13 ÅR 4.42.9 – 09 4.49.4 4.44.1 4.49.1 4.45.6 4.43.0
14 ÅR 4.31.6 – 09 4.43.2 4.38.9 4.37.5 4.34.9 4.35.8
15 ÅR 4.32.6 – 09 4.30.4 4.35.6 4.36.6 4.31.6 4.29.7
16 ÅR 4.36.8 4.30.7 4.26.9
GUTTER
13 ÅR 4.35.1 - 06 4.51.2 4.46.7 4.40.1 4.33.1 4.37.5
14 ÅR 4.18.0 - 07 4.29.2 4.30.2 4.26.2 4.20.7 4.19.5
15 ÅR 4.14.8 - 08 4.13.6 4.13.9 4.19.0 4.12.2 4.09.9
16 ÅR 4.08.8 4.14.0 4.11.20

Gutter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
13 ÅR   1953   1736   1623   1664   1854   2030   1929
14 ÅR   2224   2153   2067   2065   2063   2355   2390
15 ÅR   2505   2317   2428   2596   2357   2503   2721
16 ÅR   2642   2557   2624
Samlet   8631   9445   9664
JENTER
13 ÅR   2401   2165   2210   2470   2283   2511   2423
14 ÅR   2837   2545   2409   2573   2664   2625   2752
15 ÅR   2756   2740   2771   2692   2663   2925   2795
16 ÅR   2719   2887   3037
Samlet 10 329 10948 11007

Sammenlagt 
Gutter/jenter 14676 13656 13508 14060 18960 20393 20671

Tabell 1, gjennomsnitts poengsum for medaljevinnerne 2009-2015. Utheving viser best i perioden.

eller det faktum at 1995-årgangen for 
jenter var særdeles sterk i 2009? En 
kombinasjon, tenker jeg. De yngste jen-
tene oppnådde klart svarere resultater 
enn sist år, men scorer til gjengjeld nest 
best i forhold til de foregående fem 
årene.

For de fire årsklassene samlet er det en 
pen fremgang fra sist år, som igjen var 
betydelig bedre enn 2013. Om tendensen 
er den samme som for senior; at jentene 
ikke har gjort annet enn å ta inn tapt 
terreng i forhold til tidligere år - gir ikke 
analysen belegg for å mene noe om.

▼



ÅM-ranking siste 7 år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lambertseter 21 (1) 21 (1)   8 (4) 22 (1) 26 (1) 24 (1) 33 (1)
Asker 19 (2) 5 (9) 13 (3)
Bærumsvømmerne 17 (3) 12 (4)   7 (5) 19 (2) 16 (2) 19 (2)
Karmøy 16 (4) 16 (2)
Vestkantsvømmerne 15 (5)   7 (6)   7 (6)
Lørenskog/Rælingen 12 (6)   7 (6)   7 (6)   7 (8)
Bergensvømmerne 11 (7) 5 (9)
Delfana 10 (8)    8 (5)  16 (2)   8 (4) 11 (5)
Madla 13 (3) 14 (3) 15 (2) 19 (2)   8 (7)
Poseidon   7 (6)   7 (5)   9 (8)
Vågsbygd SLK 5 (9) 18 (1) 12 (3) 7 (9)
Bryne   7 (5) 5.5 (9) 11 (5)   7 (7)
Kongstensvømmerne 7 (10)   7 (5) 5 (10)
Sandnes SLK   8 (4) 8.5 (5)
Farsund   7 (6)
Randaberg 7 (10) 12 (4)
Ullensakersvømmerne 10 (7) 12 (4)   8 (6)
Skjetten 5 (9) 5 (10) 15 (3) 12 (4)
Oslo Idrettslag 12 (4)   7 (7)
Kolbotn   9 (6)
Haugesund 7 (9)   7 (8)
Stavanger Svømme 
Club

  7 (8)

Aalesund SLK   7 (7)
BS-LK 7 (10) 6 (10)
Arna 5 (9) 5 (10)
SK Speed 5 (9)
Larvik 5 (9)
Åstveit 8 (9)
Team Stavanger 7 (10)

Tabellen viser de beste fra ÅM de siste syv årene. Klubbenes poengsum, og i parentes, plassering. 

forbedring fra topp-året 2014, om enn 
ikke så stor. Da står det mye dårligere 
til i den yngste klassen. Betydelig 
dårligere resultater enn sist år, og også 
bak 2009-resultatene.

Totalt sett har guttene en noe bedre 

De eldste guttene
viser ikke samme trend som jentene. 
Kanskje noe overraskende med tanke 
på den sterke fremgangen det har 
vært i mesterskapene de siste årene. 
15-åringene viser imidlertid en klar 
fremgang, og også 14-åringene har en 

fremgang enn jentene, men igjen; det 
er ikke belegg for å mene noe bastant 
med hensyn til ÅM-fremgangen på 
guttesiden sammenlignet med junior- 
og senior-fremgangen.

Resultatene på 400m fri
er godt sammenfallende med resultat- 
ene for sammenlagtresultatene. Store 
svingninger i aldersgruppene fra år til 
år, som forventet. Vi skulle gjerne sett 
noe tilsvarende den fremgangen vi ser 
på junior- og seniornivåene, i alle fall på 
guttesiden, men det gjenspeiles ikke i 
årsklassesammenheng.

Så vet vi lite om fremgangen vi har regi- 
strert, både sist år og i år, holder tritt med 
utviklingen internasjonalt? Det tenk- 
er jeg ville ha vært interessant å vite.

Tabellen over viser en oversikt over 
de beste klubbene fra 2009 frem til 
årets mesterskap, med Lambertseter 
SK på topp i seks av dem. Kun i 2011 
hadde de et «hvileår», da de ble 4. 
beste klubb. Bærumsvømmerne har 
kun vært ute av lista en gang (2012, 
med 13. plass). SK Delfana var ikke på 
lista hverken i år eller i 2014, men har 

Lambertseter Svømmeklubb 
suverent best de siste syv årene

vært en gjenganger, og Madla SK var 
ute av de topp 10 i år og i 2009. Kun 
Vågsbygd SLK straffet Lambertseter da 
de ble beste klubb i 2011.

31 klubber har vært inne på topp 10-
lista på disse syv årene, så det er gan-
ske store utskiftninger.
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Jenter klasse 1999
  1. Marte Løvberg 99 Lambertseter SK 3515p
  2. Hedda Øritsland 99 Bærumsvømmerne 3205p
  3.  Stine Omdahl Petersen 99 Bærumsvømmerne 

3050p
  4.  Augusta Lenéa Remøy 99 Lambertseter SK 

3009p
  5.  Ariel Braathen 99 Bergens SC 3007p
  6.  Johanne Heines Pettersen 99 Randaberg IL 

2983p
  7.  Katinka Rossebø 99 Lambertseter SK 2925p
  8.  Andrine Fjogstad Tobiassen 99 Bryne SK 2833p
  9.  Oda Kristine Borgstrøm 99 Randaberg IL 2818p
10.  Oline Koolen Bjerketvedt 99 Sarpsborg IL 2661p
11.  Ragnhild Krage 99 Sarpsborg IL 2612p
12.  Vilde Kristine Uthus Halse 99 Bergens SC 2604p
13.  Mie Kreybu 99 BS/Arna 2561p
14.  Julie My Hestad Solberg 99 Bærumsvømmerne 

2540p
15.  Karoline Hansen 99 Fauske SK 2536p
16.  Christina Vestre 99 Haugesund SK 2514p
17.  Marie Sveingard 99 Stavanger SC 2509p
18.  Thea Skjæveland 99 Ullensakersvømmerne 

2501p
19.  June Urdahl Kvalheim 99 Oslo IL 2478p
20.  Natalie Hestdal 99 BS/Åstveit 2432p
21.  Torill Thuestad Stokka 99 Madla SK 2382p
22.  Madelen Olsen 99 Kongstensvømmerne 2326p
22.  Stine Bertelsen 99 Bryne SK 2326p
24.  Ragnhild Kleppestrand 99 Bergens SC 2166p

Beste klubb ÅM 2015
 1 Lambertseter SK 33 
 2 Bærumsvømmerne 19
 3 Asker SK  13 
 4 Skjetten Svømming  12 
 5 Sandnes SLK   8,5 
 6 Ullensakersvømmerne  8
 7 Bryne SK  7
  Oslo IL  7
  Aalesund SLK  7
 10 Bergens SLK  6 
 11 Stavanger SC  5,5 
 12 Kristiansand SA  5 
  Madla SK  5 
  Varodd SK  5 
 15 Modum SK  4 
  Moss SK  4 
  Lillesand IL  4 
  18 IL Varg  3 
  Kolbotn IL  3 
  Bjerkvik SK  3 
  Karmøy SK  3 
 22 Sandefjord SK  2 
  Bergens SC  2 
  Haldens SK  2 
  Frisinn SK  2 
  Randaberg IL  2 
 27 Delfana  1

Årsklassemesterskapet
2015, Lambertseter, Oslo
Bildene viser de tre beste utøverne sammenlagt
i hver årsklasse. Alle fotos: Øyvind Thorsen. 

  7. Martine Hallberg 02 Sandnes SLK 2338p
  8. Thea Helene Kristiansen 02 Ullensakersvømm- 

erne 2321p
  9. Yngvild Haldorsen 02 Delfana 2287p
10. Anne Sofie Klette 02 Madla SK 2227p
11. Timea Aspegren 02 Ullensakersvømmerne 

2214p
12. Elin Meling 02 Sandnes SLK 2213p
13. Mari Sandvold 02 Madla SK 2195p
14. Anna Sofie Nygård Solvik 02 Bryne SK 2191p
15. Oda Erikka Holberg 02 Elverum Svømming 2189p
16. Camilla Skar Talberg 02 Sandnes SLK 2176p
17. Tuva Stendalen 02 Delfana 2131p
18. Live Tjemsland 02 Sandnes SLK 2022p
19. Mathilde Sofie Hammer 02 Kongstensvømm- 

erne 2001p
20. Kia Mørk 02 Lambertseter SK 1975p
21. Asdis Eva Omarsdottir 02 Delfana 1899p
  Vilde Skaug 02 Bærumsvømmerne Brutt
  Linn Kristin Aakernes 02 Aalesund SLK Brutt
  Klara Torneus 02 Tromsø SK Brutt

Jenter klasse 2000
  1. Celine Hilton 00 Lambertseter SK 3047p
  2. Camilla Rimmereide 00 Ullensakersvømmerne 

2981p
  3. Emily Lane 00 Stavanger SC 2942p
  4. Ingeborg Vassbakk Løyning 00 Bjerkvik SK 

2939p
  5. Maria Storstein 00 Karmøy SK 2828p
  6. Jennifer Vo 00 Lambertseter SK 2823p
  7. Kristine Bjellvåg Braathen 00 Asker SK 2815p
  8. Malene Fjeldstad 00 Tromsø SK 2713p
  9. Andrea Holmboe 00 Lambertseter SK 2709p
10. Helene Baxter 00 Stavanger SC 2706p
11. Cecilie Klingenberg 00 Tromsø SK 2667p
12. Melina Holtan 00 Lambertseter SK 2650p
13. Siri Bowitz Nedregaard 00 Sandnes SLK 2611p
14. Lise Chevalier 00 Stavanger SC 2571p
15. Emilia Somogyi Hoseth 00 Ullensakersvøm-

merne 2544p
16. Christina Sesor 00 Kirkenes SK 2505p
17. Tiril Knudsen 00 Kongstensvømmerne 2501p
18.  Marie Hinna 00 Stavanger SC 2418p
19.  Charlotte Lia 00 Bærumsvømmerne 2394p
20.  Fanny Zahl Thorsen 00 Haugesund SK 2374p
21.  Iben Celina Ims Aasberg 00 Oslo IL 2372p
22.  Eline Nygaard 00 Bergens SC 2310p
23.  Kristin Olvin 00 Lambertseter SK 2188p
 Emma Østenstad 00 Karmøy SK Brutt

Jenter klasse 2001
  1. Astrid Julie Halvorsen 01 Skjetten Svømming 

3141p
  2. Malene Rypestøl 01 Varodd SK 3042p
  3. Thea Krugerud Skjeggestad 01 Asker SK 2604p
  4. Synne Hovden Eidheim 01 Bergens SLK 2601p
  5. Julie Borsheim Endregaard 01 Frisinn SK 2529p
  6. Caroline Samuelsen 01 Karmøy SK 2463p
  7. Therese Bjelland 01 Haugesund SK 2413p
  8. Maren Helene Røsholm 01 Lambertseter SK 2405p
  9. Eva Kummen 01 Lambertseter SK 2383p
10. Vårin Sætra Schefte 01 Kolbotn IL 2367p
11. Aida Shoghl 01 Madla SK 2320p
12. Synne Kristine Lauritzen 01 Haldens SK 2298p
13. Aurora Tilleraas Asak 01 Sarpsborg IL 2277p
14. Elise Lund 01 Trondhjems SLK 2268p
15. Rebecca Vinck Johansen 01 Kolbotn IL 2264p
16. Rebecca Ramberg Hagring 01 Skjetten Svøm-

ming 2261p
17. Sandra Knudsen 01 Kongstensvømmerne 2254p
18. Andrea Arstad Helmersen 01 Lambertseter SK 

2224p
19. Juni Helene Iversen Refstie 01 Grimstad SK 2222p
20. Hedda Roth 01 Aalesund SLK 2173p
21. Vera Fossdal-Uleberg 01 Kristiansand SA 2169p
22. Tina Holmgren Hansen 01 Harstad SK 2155p
23. Hedda Bjørnstad 01 Kolbotn IL 2049p
24. Hedda Mørk 01 Lambertseter SK 1886p

Gutter klasse 1999
  1. Kristian Nygård Solvik 99 Bryne SK 2826p
  2. Viktor Aanesen 99 Skjetten Svømming 2695p
  3. Alexander Kopland Borsheim 99 Modum SK 2694p
  4. Frederik Gjøg 99 Kolbotn IL 2617p
  5. Jens Petter Turøy 99 Stavanger SC 2603p
  5. Simen Vik 99 Sandnes SLK 2603p
  7. Henrik Aspegren 99 Ullensakersvømmerne 2566p
  8. Sondre Sigstad Wikberg 99 Oslo IL 2562p
  9. Heine Reime Løge 99 Bryne SK 2559p
10. Sondre Saltnes Urdal 99 Delfana 2539p
11. Bengt Vang 99 Oslo IL 2514p
12. Sander Hallaråker 99 Volda TIL 2455p
13. Sindre Nogva Vik 99 Bærumsvømmerne 2426p
14. Andreas Heimnes 99 BS/Åstveit 2388p
15. Hadrian Phillipson 99 Vågsbygd SLK 2382p
16. Erling Syversveen Lie 99 Bærumsvømmerne 

2349p
17. Mathias Engstrøm Sandstøl 99 Bryne SK 2325p
18. Knut Karstein Visnes 99 IL Norodd 2308p
19. Heine Nilsen 99 Bergens SC 2301p
20. Johannes Kvammen Kallevik 99 Haugesund SK 

2285p
21. Sondre Henningsen 99 Stavanger SC 2252p
22. Marius Holm 99 Sandnes SLK 2215p
23. Tinius Jensen 99 Lambertseter SK 2097p
24. Petter Basmo Bjerkli 99 SK Speed 2022p

Jenter klasse 2002
  1. Eline Vik 02 Sandnes SLK 2698p
  2. Benedikte Småvik 02 Madla SK 2629p
  3. Maria Hovland 02 Moss SK 2509p
  4. Katy Pettersen 02 Bergens SLK 2428p
  5. Aleksandra Liverød 02 Sandefjord SK 2402p
  6. Vår Granhaug Rotevatn 02 Ullensakersvømm- 

erne 2366p

Gutter klasse 2000
  1. Tomoe Zenimoto Hvas 00 Bærumsvømmerne 

3220p
  2. Patrick Toth 00 Lambertseter SK 2825p
  3. Oscar Wiik 00 Aalesund SLK 2655p
  4. Filip Olaussen 00 Bærumsvømmerne 2622p
  5. Håkon Syrrist 00 Ullensakersvømmerne 2552p
  6. Sindre Pleym Olsen 00 Delfana 2551p
  7. Mats Andersen 00 Poseidon 2475p
  8. Alexander Søgaard 00 Ullensakersvømmerne 

2385p
  9. Mikolaj Szarynski 00 Madla SK 2357p
10. Eirik Waale 00 Bærumsvømmerne 2279p
11. Mattis Svendsen Grindalen 00 Kongstensvøm-

merne 2272p
12. Nickolai Fredheim 00 Elverum Svømming 2227p
13. Martin Skar Talberg 00 Sandnes SLK 2220p
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Rekorder Årsklassemesterskapet 2015
400m fri, gutter 14 år  Dennis Aateigen, Kristiansand SA  4.12,91 
400m fri, jenter 16 år  Marte Løvberg, Lambertseter SK  4.13,08 
200m rygg, jenter 14 år  Astrid Julie Halvorsen, Skjetten Svømming  2.19,33 
200m rygg, gutter 14 år  Dennis Aateigen, Kristiansand SA  2.09,45 
200m rygg, gutter 15 år  Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne  2.04,75 
200m rygg, gutter 16 år  Kristian Nygård Solvik, Bryne SK  2.06,69 
200m bryst, jenter 15 år  Celine Hilton, Lambertseter SK  2.33,57 
200m bryst, gutter 15 år  Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne  2.19,38 
200m bryst, gutter 16 år  Alexander Kopland Borsheim, Modum SK  2.21,33 
100m butterfly, gutter 14 år  Adam Fedorcsak, Oslo IL  59,55 
100m butterfly, gutter 15 år  Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne  56,44 
100m butterfly, gutter 16 år  Kristian Nygård Solvik, Bryne SK  58,32 
200m IM, gutter 15 år  Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne  2.05,09 
200m IM, jenter 16 år  Marte Løvberg, Lambertseter SK  2.16,52

14. Omar Omarsson 00 Delfana 2212p
15. Magnus Nybakk Pettersen 00 Bodø SK 2180p
16. Aslak Svege Lindeland 00 Flekkefjord SK 2109p
17. Magnus Saugestad Johnsen 00 Bergens SC 2100p
18. Martin Wold 00 Lambertseter SK 2054p
19. Mats Kamnes 00 Lørenskog/Rælingen 2050p
20. Espen Aikio 00 Madla SK 2029p
21. Kristoffer von Brandis 00 Sandnes SLK 2025p
22. Teo Sauthon 00 Bærumsvømmerne 2011p
23. Hallvard Anfinset 00 Bergens SC 1907p
 Adrian Stavøy 00 Sortland SLK Brutt

Gutter klasse 2002
  1. Viktor Forafonov 02 Asker SK 2055p
  2. Fritiof Bjerner 02 Lambertseter SK 2024p
  3. Kevin Khuu 02 Lambertseter SK 1921p
  4. Aksel Wigdal Michelsen 02 Aalesund SLK 1915p
  5. Tobias Bang Mikkelsen 02 Asker SK 1760p
  6. Sigurd Olav Borgstrøm 02 Randaberg IL 1745p
  7. Tobias Moen Olsen 02 Vestkantsvømmerne 

1736p
  8. Magnus Reinholdt Belsvik 02 Oslo IL 1727p
  9. Olav Eklund 02 Madla SK 1704p
10. Viktor Anfinnsen 02 Bryne SK 1688p
11. Neheathan Nagaseelan 02 SK Speed 1636p
11. Theo Rellsve 02 Oslo IL 1636p
13. Benjamin Hajdarpasic 02 Lambertseter SK 1633p
14. Jørund Kalvenes Drengstig 02 Sola SK 1620p
15. Isac Benoni Lieng 02 Bodø SK 1562p
15. Bendik Pleym Olsen 02 Delfana 1562p
17. Jonas Johansen 02 Vestbyen Trondheim 1552p
18. Simon Slettevold 02 Stavanger SC 1550p
19. Petter Hogstad 02 Levanger SLK 1500p
20. Christian Øgreid 02 Madla SK 1498p
21. Kristian Hillesøy Torgersen 02 Stavanger SC 

1336p
22. Tord Pagani Vavik 02 Delfana 1266p
23. Mads Fjogstad Tobiassen 02 Bryne SK 1225p
24. Sander T. Busterud 02 Varodd SK 1136p

Gutter klasse 2001
  1. Adam Fedorcsak 01 Oslo IL 2577p
  2. Dennis Aateigen 01 Kristiansand SA 2510p
  3. Ole Marius Rist Jensen 01 Lillesand IL 2407p
  4. André Gregussen 01 IL Varg 2396p
  5. Christer Melberg 01 Haldens SK 2343p
  6. Julius Rosmo 01 Lambertseter SK 2187p
  7. Henrik Hermandsen Veiberg 01 Lambertseter 

SK 2128p
  8. Jørgen Vestly 01 Sandnes SLK 2016p
  9. Nikolai Sørebø 01 Åstveit SK 1995p
10. Aslan Bentley 01 Vestkantsvømmerne 1974p
11. Kristoffer Loeng 01 Trondhjems SLK 1966p
12. Simon Moe 01 Trondhjems SLK 1965p
13. Nicholas Lia 01 Bærumsvømmerne 1935p
14. Sindre Kampen Nesheim 01 Bergens SLK 1908p
15. Brigt Jakob Kosiak Hallset 01 IL Varg 1907p
15. Brage Straume 01 Vestkantsvømmerne 1907p
17. Øystein Rongevær Slyngstadli 01 Åstveit SK 

1886p
18. Vetle Vatnem 01 Haugesund SK 1848p
19. Bjørn Olaisen 01 Haugesund SK 1837p
20. Henrik Hørven Strand 01 Sandefjord SK 1819p
21. Christoffer Lohne 01 Kristiansand SA 1789p
22. Didrik Backen 01 Asker SK 1779p
23. Christian Groth Dyrkorn 01 Asker SK 1649p
24. Laszlo Tolnai 01 IL Norodd 1630p

Statistikk over personlige rekorder ÅM
Plass Klubb Starter Perser Prosent
1 Poseidon  5  5  100%
 Vestbyen Trondheim  5  5  100%
 Levanger SLK  5  5  100%
 Fauske SK  5  5  100%
5 Randaberg IL  14  13  92,86%
6 Haldens SK  10  9  90%
 Varodd SK  10  9  90%
8 Oslo IL  35  31  88,57%
9 Asker SK  30  26  86,67%
 Trondhjems SLK  15  13  86,67%
 Ullensakersv  45  39  86,67%
12 Kristiansand SA  14  12  85,71%
13 Sandefjord SK  10  8  80%
 Grimstad SK  5  4  80%
 Sola SK  5  4  80%
 Volda TIL  5  4  80%
 Lillesand IL  5  4  80%
 Harstad SK  5  4  80%
 Modum SK  5  4  80%
 Moss SK  5  4  80%
21 IL Varg  9  7  77,78%
 Bodø SK  9  7  77,78%
23 Kongstensvømmerne  25  19  76%
24 Sortland SLK  4  3  75%
25 Skjetten Svømming  14  10  71,43%
26 Kolbotn IL  20  14  70%
 Åstveit SK  10  7  70%
28 Bærumsvømmerne  57  39  68,42%
29 Vestkantsvømmerne  15  10  66,67%
 Aalesund SLK  18  12  66,67%
31 Lambertseter SK  104  69  66,35%
32 Madla SK  45  29  64,44%
33 Sarpsborg IL  15  9  60%
 Frisinn SK  5  3  60%
 Lørenskog/Rælingen  5  3  60%
 Bjerkvik SK  5  3  60%
 Sandnes SLK  55  33  60%
 Haugesund SK  30  18  60%
 Elverum Svømming  10  6  60%
40 Stavanger SC  45  26  57,78%
41 Tromsø SK  14  8  57,14%
42 Bryne SK  40  20  50%
43 Delfana  39  18  46,15%
44 SK Speed  10  4  40%
 Vågsbygd SLK  5  2  40%
 IL Norodd  10  4  40%
 Flekkefjord SK  5  2  40%
 Kirkenes SK  5  2  40%
49 Bergens SC  35  13  37,14%
50 Bergensvømmerne  15  5  33,33%
51 Karmøy SK  13  4  30,77%
52 Bergens SLK  15  4  26,67%

 Sammenlagt  944  621  65,78%

Tabellen viser hvor mange utøvere som svømte raskere i ÅM i forhold til hva de gjorde på 
LÅMØ.
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– Det var heilt sinnssjukt!
Dennis Aateigen pangstarta Årsklasse-
mesterskapet på Lambertseter Bad med 
ein ny ÅM-rekord på 400 meter fri 
(4.12,91). Med det slo han Zsoltan Csernais 
rekord frå 2007 med knappe sekundet.

Heilt ut av det blå kom rekorden ikkje. 
KSA-guten har vore i toppen i si årsklasse 
også dei foregåande åra. Han svømte i 
første heat på ÅM etter at sjukdom tvang 
han til å bryte øvinga på LÅMØ. Han blei 
frisk i tide til ÅM, og fekk godt utbytte av 
treningsgrunnlaget han hadde gjort i for-
kant, med landslagsleirar og treningar 
heime i Kristiansand.
– Det visar at eg verkelig kan svømme 
400 meter fri, seier Dennis Aateigen til 
Norsk Svømming.

Ei personlig rekordforbedring frå 4.23 til 
4.12 lar seg høyre.
– Eg fekk beskjed av trenaren min (John 
Heddeland) før start om at eg skulle kjøre 
på den tredje 100-meteren. Eg såg også 

200-passeringa mi på 2.04. Då tenkte eg 
at no måtte eg virkelig kjøre på, så kunne 
den rekorden vere mulig.

Best på rygg
Det er ei anna øving som er favoritt- 
øvinga. 14-åringen vant også 200 meter 
rygg i mesterskapet, det også på ein ny 
ÅM-rekord: 2.09,45. Når man veit at ein 
mann som Tomoe Zenimoto Hvas så 
seint som i fjor satte den førre rekorden 
så skjønner man at ting er i utvikling.

2.09,45 er ikkje eingong personlig rekord 
for Aateigen. På senior-NM svømte han 
2.09,22. No drømmer han om edelt me-
tall, fort.
– Eg håpar å kjempe heilt i toppen på 200 
meter rygg i junior-NM til sommaren. Eg 
trur eg må ned mot 2.11/2.10 for å ta 
medalje, seier KSA-svømmaren.

Det er eit tøft mål når kortbanepersen er 

2.09, men han har trua. Med 19 tre-
ningstimar i veka, 15 av dei i vatn, er han 
trygg på kondisjonen.
– Eg har ein tendens til å svømme nesten 
like fort på langbane. Eg tapar nesten tid 
på vendingar. Generelt er eg for dårlig på 
start, vending og tekniske ting. Det er eit 
klart forbedringsområde, og der eg har 
mykje å hente.

Tapte på butterfly
Sjølv med to ÅM-rekordar blei det ikkje 
seier samanlagt for Aateigen. Fjorår-
svinnar Adam Fedorcsak kom styggfort 
den siste dagen, og med sin eigen 
ÅM-rekord (59,55) på 100 meter butterfly 
tok OI-svømmaren over 100 poeng på 
hovedkonkurrenten.

Seiersmarginen etter 200 meter medley, 
som Fedorcsak også var best på, var 67 
poeng i favør av Oslo-svømmaren.
– Eg er ganske fornøgd med andreplas-
sen, men det føles som om eg sløste det 
litt vekk, seier Aateigen.

– Samtidig er eg ikkje god nok på butter-
fly. Eg detter ufattelig ned på andre- og 
tredjelengda på butterfly. Akkurat det 
trur eg at eg kunne ha gjort det bedre. 
Det var ikkje optimalt, men eg er ikkje så 
flink på butterfly.

Dermed blei Aateigen nummer to i klassa 
for andre året på rad, men ein margin på 
286 poeng var kutta med 219 poeng på 
eit år.
– Eg og Adam er veldig gode venner, 
men neste år vil eg vinne, konkluderar 
Dennis Aateigen.

200 poeng nærmare på eitt år
Dennis Aateigen (KSA) 
fikk ein pangstart på ÅM 
med rekord frå første 
heat, men samanlagtsige-
ren glapp på siste dagen.

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Dennis Aateigen pangstarta ÅM med ein ny ÅM-rekord på 400m fri.

KSA-svømmeren Dennis Aateigen (14) 
ble nummer to i sin klasse for andre året 
på rad.
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– Eg vil vinne OL-gull 
på 200 meter rygg

Malene Fjeldstad frå 
Tromsø er sikker. Svøm-
minga er både notida og 
framtida for ho. På Lam-
bertseter Bad vann ho 200 
meter rygg i klassa for 
15-åringar i Norge. Om fem 
år håpar ho å vere med i 
OL på same øvinga. Om 
ni - kanskje stå øvst på 
pallen…

I år som i fjor blei det nordnorsk seier på 
ÅMs 200 meter rygg i klassa for jenter 
fødd i det første året i det nye millenniet. 
Der bjerkvikingen Ingeborg Vassbakk 

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Løyning gikk til topps i fjor, var det  
Tromsø-væringen Malene Fjeldstad som 
vant i år.
– Ingeborg var ein stor motivasjon for 
meg då ho gjorde det så bra i fjor, og 
sjølv om vi frå nord på en måte er på lag 
og gleder oss over kvarandre sine presta-
sjonar var det kjekt å slå ho, flirar Fjeld-
stad.

Ironisk nok har ein anna bjerkviking vore 
sentral i den prosessen. Katharina Sti-
berg, (topp)mosjonerande NM-vinnar frå 
Bjerkvik, er mykje innom treningsbassen-
get i Tromsø, og ho har vore med på å gi 
gode råd.
– Katharina har vore kjempeflink til å 
kome med tips til oss. Ho har vist meg 
startstup og armtakteknikk og korleis ein 
kickar betre. Det har vore kjempeartig, 
seier Fjeldstad.

Og akkurat undervassarbeidet er eit om-
råde der Tromsø-svømmaren har sett, og 
framleis ser eit forbedringspotensial.
– Eg har alltid vore best på svømme- 
delen, men eg merka jo at det var der 

Ingeborg (Vassbakk Løyning) dro ifrå 
meg. Ho har vore veldig suveren der, så 
eg har jobba ein god del med det, men 
har fortsatt mykje igjen.

For Malene setter lista høgt. For ho hand-
lar det ikkje om ÅM eller NM. Tromsø- 
jenta er fast bestemt på at ho skal nå 
langt, veldig langt. Heilt til topps.
– Eg vil veldig gjerne kome meg til OL. Eg 
vil vere med i 2020, men ein gong har eg 
lyst å stå på pallen etter å ha vunne 
200m rygg. Frå eg var bitteliten og såg 
Alexander Dale Oen på TV, så har eg hatt 
kjempelyst å bli skikkelig god å svømme. 
Eg tenkte at når eg blei større, då ville eg 
og svømme fort.

Ho likar dei lange crawldistansane godt 
også, men det er 200 meter rygg som er 
den absolutte favorittdistansen. Bryst-
svømming er ikkje så kjekt, men ein ått-
andeplass samanlagt i ÅM er ikkje å 
kimse av. 
– Bryst er det eg er klart svakast på. Eg 
prøvar å bli betre der, men det er kjekt å 
få måle seg mot resten av Norge på øvin-

Svømminga er både notida og framtida for Malene Fjeldstad frå Tromsø svømmeklubb.
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gar som er litt uvant og. Ideelt sett skulle 
nok crawl-øvingane vore litt lengre og 
brystøvinga kortare, men det er kjekt å 
få måle seg opp mot Norges beste, seier 
Fjeldstad, som i tillegg til å vinne 200 
meter rygg blei nummer fire på 400 
meter fri.

15-åringen er av den typen som gjer job-
ben. Det bevitnar hovudtrenar André Eide 
i Tromsø, sjølv om han poengterar at det 
er Rasmus Møller Jensen som har hovud- 
ansvaret for Fjeldstad. Med ni svøm-
metreningar og ytterlegare landtrening i 
veka krevst det at motivasjonen er på 
plass.
– Malene er eit arbeidsjern på trening. Eg 
trur vi vil sjå mykje av ho framover, seier 
Eide.

– Det er jo Rasmus som trenar meg, men 
eg har et godt samarbeid med André og. 
Han er på kanten daglig, og begge dei to 
gir meg gode instruksjonar. Samarbeidet 
er så bra at det blir dobbelt så god tilba-
kemelding, seier Fjeldstad om trenarane.
Det er med på å skape ytterlegare moti-

Malene Fjeldstad (i midten) sammen med de to øvrige medaljevinnerne på 200m 
rygg i klasse 2000, Ingeborg Vassbakk Løyning fra Bjerkvik SK (t.v.) og Camilla Rim-
mereide fra Ullensakersvømmerne (t.h.).

vasjon. I tillegg til alle vener ein skaffar 
seg gjennom svømminga.

– Eg har fått veldig mange vener, både i 
Tromsø og i andre klubber gjennom 
svømminga. Når ein trenar så mykje som 
det ein må gjere for å bli god i svømming 

er det viktig med motivasjon og det å bli 
inspirert. Det blir eg når eg reiser på stev-
ner og møter venner og andre som er så 
utrolig flinke. Det gjev motivasjon, og gir 
meg trua på at eg og kan. Det er nøkke-
len. Ein må ha trua, avsluttar Trom-
sø-jenta Malene Fjellstad. 

Sandnessjøen IL med svømming på menyen

Det skal fremover legges vekt på å få utdannet gode instruk-
tører, slik at den dagen bassenget står ferdig, skal klubben 
kunne tilby høy kvalitet på aktivitetene som skal gjennomføres.

– Det er utrolig spennende å få lov å være med på å bygge 
opp en svømmeklubb, sier et samlet styre, og hvis det er noen 
som ønsker å være med på å bidra, så ta gjerne kontakt med 
SIL-kontoret. Det vil bli blant annet bli behov for flere instruk-
tører fremover.

Sandnessjøen IL hadde nylig besøk fra 
Norges Svømmeforbund i forbindelse 
med oppstart av egen svømmegruppe i 
klubben, og Rune Larsen fra NSF er den 
som skal hjelpe til i denne prosessen.
Stig Lindgaard [tekst]
Rune Larsen [foto]

Sandnessjøen IL På bildet ser vi styret i svømmegruppa og sjefen i det nye Kulturbadet i Sandnessjøen, Odd A. Skogsholm, på 
omvisning i det nye kulturbadet.
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I Saras og Stinas fotspor
Celine Hilton føyer seg inn 
i ei rekke med gode bryst-
svømmarar frå Lambert-
seter. Under ÅM satte ho 
rekord på heimebane.

Lambertseter har stolte brystsvøm-
mar-tradisjonar med Sara Nordenstams 
OL-sølv på 200 meter bryst i Beijing som 
det store høgdepunktet. I ettertid har 
også Stina Kajsa Colleou utmerka seg, og 
det er ting som tyder på at det er enno 
meir i vente.

Under ÅM satte Celine Hilton ny ÅM- 
rekord for 15-åringar på øvinga med fine 
2.33,57.
– Eg har eit mål om å bli like god som 

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Sara og Stina Kajsa, slår Celine fast over-
for Norsk Svømming.
– Eg er på tidene deira og samanliknar 
med korleis eg ligger an til å bli like god 
som det dei blei. Foreløpig er dei litt foran, 
men eg er ikkje skremmande langt bak.

For å nå dei høgdene som landslags- 
svømmar Colleou og ikkje minst Nor-
denstam har nådd ligg det mykje arbeid 
foran Hilton. Eit mål på vegen var imid-
lertid å ta den rekorden som ho tok 
heime på Lambertseter bad, og det var 
alt anna enn tilfeldig.
– Eg har hatt det målet sida NM langbane, 
så det var deilig å klare det no, seier Celine.
– Då sette eg og trenaren min (Martin 
Gjerde Lester) opp nokre nye mål og kor-
leis eg skulle utvikle meg for å klare det.

– Kva er det du har jobba med?
– Eg har prøvd å forbedre teknikken, sær-
lig kraft i taket og å bli betre i under-
vannstaket. Det er på undervannstaket 
eg har fått mest framgong. Før kom eg 
opp etter fem meter, no går det sju til ti 
meter og fortare i tillegg.

Hilton vant også ÅM samanlagt for første 
gang, 66 poeng foran fjorårsmester Ca-
milla Rimmereide. Brystsvømminga var 
sjølvsagt ein viktig faktor til det, men det 
var eit anna augneblink som gjorde at ho 
fikk trua på seier.

Med 4.32,29 og femteplass på 400 meter 
fri var ho plutselig langt nærare enn ho 
har brukt å vere.
– Det gikk så bra på 400-meteren at eg 
såg det var mulig. Så gikk det også bra 
på rygg og butterfly, og på brysten klarte 
eg å ta poenga eg trengte for å vinne. 
Det er eg veldig fornøgd med, så klart, 
forklarar Celine.

Som del av den beste klubben, den stør-
ste klubben og arrangørklubben av ÅM, 
var akkurat dette mesterskapet spesielt 
for Hilton. I trygge omgjevnader der ram-
mene var kjent og med god støtte frå 
tribuna kunne ho blomstre.
– Det var veldig morsomt med mester-
skap på heimebane. Man merka at vi var 
den største klubben ekstra godt. I tillegg 
så kom vener som ikkje svømmer. Dei 
var gode å ha då eg var nervøs og stress, 
smiler Hilton.

Ho trenar svømming kvar dag utanom 
søndag, og støttast både av familie, 
vener og klubb i jakta på det som er det 
store målet:
– OL i Tokyo i 2020 er mitt største mål, 
slår ho fast.

– Kva må du gjere for å klare det?
– Eg må bli både sterkare og meir uthal-
dande. Eg må bli sterkare i hovudet og 
flinkare til å pushe meg sjølv meir.

Celine Hilton satte ÅM-rekord på heime-
bane.

Tokyo-OL 2020 er mitt største mål, slår Celine Hilton fast.
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[Bergen Swim Festival]

Strålende Sjöström i AdO arena

• Fem øvelser, fem verdensklasse-prestasjoner. Sarah 
Sjöström var fantastisk.

• Daniel Gyurta vant verdensklasse-duellen mot Marco 
Kock - i innslaget

• Ny maratonoppvisning av Katinka Hosszu – og viste en 
fantastisk sports-ånd.

• Mie Østergaard Nielsen utfordret sin ferske Europare-
kord; topp-tre i verden.

• VM-klare Cecilie Waage Johannessen med tre norske 
rekorder.

• VM-klare Lavrans Solli ti-delen bak egen rekord.
• Knusende juniorrekord av Silje Mikkelborg.
• AdO arena innfridde alle forventninger, ja mer enn det.
• Kjempe-fjær i arrangørhatten - for Bergensklubbene er 

i særklasse.

Listen kunne tredobles etter tre magiske 
svømmedager i norsk svømmings stor- 
stue. Forventningene var skyhøye; – Bare 

vent, sa bergenserne (arrangørene) i 
årevis etter BSF-debuten i 2007, – når 
50meters-anlegget står klart, da - ja da… 
Og de fikk så rett!

Riktignok var de neglebitende nervøse 

helt frem til første startskuddet. Joda, 
også de selvsikre mellom syv fjell kan 
være det. Men etter at deres karisma-
tiske ordfører, Trude Drevland, stolt øn-
sket velkommen, og Sarah Sjöström/
Katinka Hosszu i den første øvelsen, 
200m fri, ga en fullsatt arena gåsehud 
der de raste inn til verdens 2. og 10. 
beste tid for sesongen, ble skuldrene 
senket og festen var et faktum.

Per Irgens [tekst]
Kjell Eirik Henanger, 
Øyvind Thorsen [foto]

De ga oss stor idrett og flotte fighter i vår nye storstue, fra venstre - Sarah Sjöström, Daniel Gyurta og Katinka Hosszu.

Ariel Braathen fortsetter fremgangen 
fra sist år.
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Visst har verdensstjernene
blendet oss vel så mye tidligere. 
Neppe noen vil overskygge arenaens 
navnebærer - eller hans nære venn 
Cameron van der Burgh. Deres grep om 
publikum, svømmere og presse var unik.

Men hun kom farlig nær i mine øyne, 
vår beskjedne, fantastiske nabo, Sarah 
Sjöström. Hennes prestasjoner denne 
helgen overgår nok alt vi har sett før. 
Mest imponerte hun da hun sprintet inn 
til verdensklasse-tider på fri og butterfly. 
I den tredje starten på 6 minutter. Hin-
sides, spør du meg!

Gyurta versus Koch
avsluttet showet. Duellen alle ventet på, 
200m bryst, Europamesteren mot OL- 
og verdensmesteren. De varmet opp 
på 100m bryst dagen før, med kanon- 
åpning av ungareren og tilsvarende  
finish av Koch. Tsjekkiske Klobucnik snek 
seg jublende mellom de to favorittene - 
16/100 sekund skilte de tre. Motsatt på 
200m, der Koch tok en rå-sjanse fra 50 
til 150m. Så kom Gyurta, økte frekvensen 
dramatisk på sistelengden og kastet seg 
11/100 foran i mål. Det tjente han 5.000 
på - forskjellen mellom best og nest 
best på Festivalen. Tredje og femte på 
verdensrankingen, halvannet sekund fra 
verdensrekord. Den ryker i Kazan-VM, 

garantert. Men hvem? Kanskje dobbelt 
for Festival-deltakerne?

Katinka Hosszu var nok ikke
i sin beste form, der hun ufortrødent 
stilte på blokka 36 (!) ganger. Hun ble 
feid av banen av Sjöström og Nielsen de 

Kanon-rekord av Silje Mikkelborg - dette lukter skikkelig internasjonalt!

to første dagene, uvant kost. Og da hun 
fikk en kraftig overbelastning i lårmusku-
laturen etter 50m butterfly-finalen, haltet 
til utsvømming, sto over premieutdeling, 
og hadde sin fulle hyre med å vinne 
200m rygg - for halv maskin, tok vi det 
for gitt at hun ikke stilte på 100m bryst 

VM-klare Lavrans Solli fikk de svarene han søkte, og føler seg i rute mot VM.

▼
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avslutningsvis. Men hun kom, svømte alt 
remmer og tøy (og lår) kunne holde, kom 
inn sist, men på respektable 1.13. Da fikk 
uttrykket sportsånd en ny dimensjon.

– It was a good experience for me,  
although it did hurt - a lot, sa Hosszu 
på bassengkanten i etterkant. Hun var 
sjanseløs mot danskenes rygg-stjerne 
Mie Østergaard Nielsen på 100m rygg, 
men overrasket alle, seg selv inkludert, 
med å vinne sprint-finalen søndag.

En ny “vår” for Ingalill Urrang Naustvik - første bryst-perser på flere år.

Fremadstormende Andre Klippenberg Grindheim imponerte stort på 100m bryst.

Tomoe Zenimoto Hvas spiste kirsebær 
med verdens-enerne på 200m bryst.

en super hjemgang på 100m rygg av 
Lavrans, bare tidelen bak rekorden, ble 
begge belønnet med VM-plass. Henrik 
Christiansens 400m fri scoret høyest av 
de norske, og viser at han er i rute mot 
en VM plass.

Flotte prestasjoner av våre yngre 
brystsvømmere, med Silje Mikkelborg 
i spissen - juniorrekord på 200m med 
2,3 sekunder! Godt fulgt opp av Ariel 
Braathen, Maria D. Altmann, Tomoe  
Zenimoto Hvas, Andre Klippenberg 
Grindheim, Mads Henry Steinland og, 
med en ny «vår» i toppen av norsk svøm-
ming, Ingalill Urrang Naustvik. Sammen 
med solide forbedringer av Rasmus 
Skjærpe, med juniorrekord på 200m 
butterfly, Markus Lie, Emilie Nyenget 
Løvberg, Marte Løvberg, Truls Wigdel og 
et kobbel av gode prestasjoner av våre 
årgangssvømmere har landslagsledelsen 
nok å jobbe med fremover.

AdO arena innfridde
både våre og verdensstjernes forvent-
ninger. – Excellent, and fast! Var Daniel 
Gyurtas dom da vi møttes fredagen. 
Etter en ukes trening allerede visste 
han hva han snakket om. Frykten for å 
miste Sentralbadets intimitet ble blåst 
bort, med fulle tribuner og stor stem- 
ning lørdagen. Imponerende også at så 
mange fant veien til finalene en tidlig 
lørdag ettermiddag. De syv samarbeids- 
klubbene kjørte igjen et strøkent ar-
rangement - hadde vi ventet noe annet? 
Dette kan de, er enere også i europeisk 
sammenheng, og tilfører norsk svøm-
ming sårt tiltrengte impulser. Vi er stolte 
på deres vegne!VM-klare trippel rekordsetter, Cecilie Waage Johannesen, var i storslag på hjemmebane.

De norske svømme-essene
kom rett fra høydeleir i Sierra Nevada, 
via fire dager i Øygarden. Det gjorde 
godt for Cecilie Waage Johannessen og 
Lavrans Solli. Trippel-rekord av Cecilie, 
hvor 200m fri imponerte mest, og etter 

▼
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Alexander Dale Oen ble minnet og hedret 
med en bronsestatue laget av kunstneren 
Arne Mæland, dagen før det første start-
skudd i Bergen Swim Festival i AdO arena. 
1.100 mennesker med bl.a. Øygarden-
ordfører Åse Gunn Husebø, Bergens- 

ordfører Trude Drevland, NSF-president 
Per Rune Eknes og Alex sin gode svøm-
mevenn Daniel Guyrta fra Ungarn i spiss-
en var til stede ved avdukingen ved Kyst-
museet i Øygarden.

Alex hedret Den ungarske svømmeren og vennen til Alexander Dale Oen, Daniel Guyrta, la ned en blomst ved statuen under 
avdukingen ved Kystmuseet i Øygarden. I bakgrunnen svømmepresident Per Rune Eknes.

1100 til stede ved avdukingen

Alex hedret med statue



På forhånd ble det anslått at om lag 
1000 mennesker skulle delta på ar-
rangementet. Statuen ble avduket med 
en rekke kulturelle innslag og taler. Flere 
av innslagene ble fremført av lokale tal-
enter, deriblant av sangeren Kine Oen. 
Det var et følelsladet arrangement med 
både smil og tårer.

– Dette var et flott arrangement. Jeg  
er veldig takknemlig for alle som stilte. 
Samtidig er vi lei oss for at Alex ikke  

fikk oppleve dette, sier pappa Ingolf 
Oen.

– Alexander Dale Oen var, og er, 
Øygardens beste ambassadør, talte 
Åse Gunn Husebø, ordfører i Dale Oens 
hjemkommune Øygarden fra scenen.

– Alexander vokste opp her i området, så 
jeg synes det er flott at statuen skal stå 
her hos oss, sier Bjørg Christophersen 
som er leder av Kystmuseet.
 
Alexander Dale Oen
døde 1. mai 2012 under en treningsleir i 

Flaggstaff i USA. Det plutselige dødsfallet 
sjokkerte Idretts-Norge. Bergenseren 
var verdensmester og sølvvinner i OL 
på 100m bryst, og storfavoritt til å vinne 
OL-gull i London på sensommeren 2012. 
 
Nå har han fått sin egen statue på stedet 
der han likte seg best, og svømmepres-
ident Per Rune Eknes mente at Alexan-
der Dale Oen nå har fått et meget verdig 
minne. 

Den dypt respekterte svømmeren ville 
ha blitt 30 år i mai i år.

Bo Norseng [tekst]
NTB/Scanpix [foto]

Robin Dale Oen på scenen under avdukingen av statuen av broren, svømmeren Alexander Dale Oen.
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[AdO arena]

– Museum og møteplass

Folk som ikkje er særskilt 
godt kjent i Bergen, gjer 
gjerne avtalar om å møtast 
ved den blå steinen. Alle 
veit kor det er. I AdO arena 
har dei også fått ein natur-
leg møteplass. Midt i eit 
museum.

Sjølv om dei kom svært seint inn i pro-
sessen, har symjeforbundet si muse-
umsgruppe klart å skapa eit estetisk og 
spenstig resultat. Eit museum som i kort-
form fortel om historia til symjesporten, 
samstundes som det innbyr til inspira- 
sjon og nyvunnen kunnskap.

Flott signatur
– Vi hadde sterke ønsker om å gjere 
symjemuseet til noko spennande og 
framtidsretta. Rett og slett ein kjekk stad 

å vera for unge som eldre, fortel Chris-
topher Hansen. Og skal ein tru tilbake-
meldingane har han og medspelarane 
gjort ein solid jobb.

Same dag som ADO arena vart offisielt 
opna, var det også ei eiga markering av 
museet. Robin Dale Oen heldt tale, og 
var full av lovord om det som var kome 
opp på veggene i den nye symjestor-
stova i Bergen. Der ikkje minst eit gi-
gantisk mosaikk-bilete av Alexander 
Dale Oen er ein svært så iaugefallande 
og passande signatur.

Gode kvalitetar
Anders Kristian Walløe har saman med 
Hansen vore svært sentral i oppbygginga 
av museet. Også han ein tidlegare aktiv 
symjar og ikkje minst trenar, med eit 
stort hjarte for sporten.

– Å byggja dette kring Alex fall heilt 
naturleg. Kanskje ikkje først og fremst 
for den store idrettsutøvaren han var, 
men gjerne aller mest for dei kvalitetane 

han hadde som medmenneske. Haldnin-
gane, tankegodset og veremåten hans 
håpar vi kan vera til inspirasjon for alle. 
At kvar og ein kan evna og tenkja litt 
utanom boksen, slik vi også har prøvd 
med dette museet, røpar mannen som 
er utdanna møbeltapetserar, og som ar-
beidar i eit selskap som gjerne vert kon-
takta i bygge- og oppussingsprosjekt der 
kundane ønskjer heilstøypte og eksklu- 
sive interiør-løysingar.

– Eg håpar og trur at museet vil fanga 
eit breitt publikum. At både dei interak-
tive skjermane og den heilt spesielle og 
glattpolerte sitjebenken vil oppmuntre 
til aktivitet.

Kommunen på lag
At heile installasjonen har eit preg av 
bølgjer, er sjølvsagt heller ikkje tilfeldig. 
Ingen montrar er like, og ingen av dei 
heng i same høgda. Også benken er bøl-
gjeforma. Og ingen bølgjer er som kjent 
lik den foregåande eller den neste.

Vidar Alfarnes [tekst og foto]

Robin Dale Oen gjev tydeleg uttrykk for at han og familien er svært godt nøgd med museumsbiten av AdO arena.
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Både Hansen og Walløe er svært godt 
nøgd med Bergen kommune i arbeidet 
med symjemuseet.
 
– Vi har enda opp med noko langt større 
og meir omfattande enn det som låg 
på teiknebrettet i utgangspunktet, men 
kommunen har vore ekstremt imøteko-
mande, slår museumsbyggjarane fast.

8.800 bilete
Attende til mosaikken. På avstand ser 
det ut som eitt stort, stort bilete av  
Alexander Dale Oen. Går ein inntil veg-
gen dreg ein raskt kjensel på både 
Andreas Vold, Fritz Warncke og Lene 

Jenssen. Og eit utal andre meir eller min-
dre kjente aktørar innan symjing, stup, 
polo og rugby. Over og under vatn. Frå 
Lindesnes til Alta.

– Utan breidde får ein heller ikkje top-
pane. I dette bilete har vi ikkje mindre 
enn 8.800 enkeltbilete. Dei er sett saman 
i former og fargar som passar til det store 
motivet. Det var eit stort stykke arbeid, 
og mange skal ha takk for at dei sende 
oss bilete som kunne vera med å illus-
trera mangfaldet i norsk symjesport, 
seier Walløe.

Mange går forbi
Medan mosaikk, montrar og interaktive 
tavler i all hovudsak er plassert på den 
eine veggen, har historia om symjesporten 
her heime fått plass på andre sida av den 
store og trafikkerte gangen.

– Det har Jacob T. Larsen hatt ansvaret for. 
Han har som kjent skrive jubileumsboka 
om norsk symjing gjennom hundre år. Og 
har også vore ein god mann å ha med 
seg i museumsgruppa, skryt leiaren Chri- 
stopher Hansen. Ei gruppe der Marit Ste- 
nersen og Elin Knag også var medlemmer.

Symjemuseet Jacob T. Larsen har hatt ansvaret for historieforteljinga på veggene i det nye symjemuseet. Mykje kuriøst er henta 
fram og vert vist i ulike montrar.

Storslagent Her ser vi den nye og naturlege møtestaden i AdO 
arena. Mosaikken på veggen er sett saman av ikkje mindre enn 
8.800 ulike bilete.

Symjemuseet i AdO arena Anders Kristian Walløe og Elin Knag 
viser statsminister Erna Solberg den flotte utstillinga. Knag og 
Solberg har tidlegare trent saman i Bergen Svømme Club.
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Det er ikkje uvanlig at Lambertseter og 
Bærumsvømmerne er blant Årsklasse-
mesterskapets største klubbar. I år var 
Oslo-klubben suverent størst med sine 23 
deltakarar, mens Bærumsvømmerne var 
nest størst med 12. Den tredje største 
klubben var imidlertid litt meir overras-
kende: Sandnes SLK. 11 stykk var antalet.

Framgongen til Rogalands-klubben er 
voldsom, men ikkje tilfeldig. Under Helge 
Ihles leiing har Sandnes-svømmarane 
tatt stadig nye steg mot toppen i norsk 
årgangssvømming.
– Noko av det første eg gjorde var å ta 
tak i treningsmoralen i klubben. Det har 
fungert. No har vi fått med oss veldig 
mange som trenar bra, seier Helge Ihle 
til Norsk Svømming.

– Det er ein fantastisk treningsmoral. Det 
er det vi har jobba med: Å få dei til å 
forstå kva som krevjast. Vi bygger grad-
vis opp for alderen, men ein kan ikkje 
sluntre unna når man er tolv år. Det er  
en fryd å gå på trening.

Han har vore hovudtrenar i SSLK i tre år.
– Tankegongen er heilt klar: Det handlar 
om toppidrett. Sjølv om vi stort sett er 
unge svømmarar så er det slik at ein skal 
tidlig krøkast, forklarar Ihle.

Men det har ikkje alltid vore ein slik tre-
ningsmoral. Og det har også vore ein 
kamp for å få det gjennom. Det var ikkje 
alle som var einig til å byrje med.

No er imidlertid både styre og klubb 
inneforstått med at det er slik det er. Og 
engasjementet er det ingenting å seie 
på.
– Vi hadde 60 mann på forrige årsmøte. 
Så det er ikkje berre i bassenget ting går 

Tenker toppidrett i ung alder
Sandnes Svømme- og Liv-
redningsklubb blei femte 
beste klubb i ÅM. Det er 
slett inga tilfeldigheit.

bra. Med så stort engasjement så har ein 
mange strengar å spele på når ein vil ha 
ting gjort. Det er ei stor styrke for klub-
ben, seier Helge Ihle.

Ei omstrukturering måtte til for å gjere 
plass til dei som ville svømme, og ikkje 
berre bade. Med ein stadig voksande 
klubb trengtes det.

I ÅM 2015 var det fem jenter fødd i 2002 
som representerte Sandnes.  Ein presta-
sjon i seg sjølv, men ikkje noko å vente 
blir malen.
– Vi hadde elleve 2002-jenter på LÅMØ, 
så det er ein spesiell årgang. Målet er to 

til tre i kvar årsklasse på ÅM, forklarar 
Ihle.

– Vi er litt kyniske og sender først og 
fremst vidare i treningsgruppene de som 
viser talent, utvikling og treningsvilje, 
men samtidig er vi veldig bevisst på at 
om ein 13-åring gjer det bra så er det 
ingen garanti.

Ei som definitivt viser talent er Eline Vik. 
Ho vant den nemnde 2002-klassa for jen-
tene, og krona med det eit fantastisk ÅM 
for klubben.
– Eg er kjempefornøgd. Vi fikk nesten 
fullklaff for alle. Man må regne med at 

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Helge Ihle har vore ein engasjert hovudtrenar i Sandnes Symje- & Livredningsklubb i 
tre år.
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en eller to ikke treffer fullstendig, seier 
Helge Ihle til Norsk Svømming.

Han innrømmer at Sandnes har stjelt in-
spirasjon frå storklubbene, men planen 
er ikkje å konkurrere med dei på eit hø-
gare nivå. På ungdomsutvikling og i år-
gangane vil dei gjere seg gjeldande, men 
Sandnes er først og fremst ein klubb for 
utøvarar fram til svømmerane er ferdig 
med vidaregåande.

– Vi er nok ein klubb som klarar å holde på 
svømmarane til dei er ferdig med vidare-
gåande. Dei som verkelig vil satse etter 
det er det naturlig at blir sendt vidare til 
storklubbane. Svømme-Norge er ikkje så 
stort. Dei beste kjem til å samlast nokre 
få plassar og danne elitemiljø, spår Ihle.

Sandnes SLK med 5 jenter i 2002-klassen – Eline Vik, Camilla Skar Tandberg, Elin 
Meling og Live Tjemsland.

Lars Krogh har vært en meget sentral 
person innen norsk svømming gjennom 
mange år, først som aktiv for Oslo 
Idrettslag med 15 individuelle norske 
mesterskap i svømming og 14 i vann-
polo. I løpet av sin aktive karriere satte 

Lars Krogh 80 år
han 52 norske rekorder. I 1957 og 1958 
var han innehaver av alle rekordene på 
friøvelsene 50, 100, 200, 400 og 1500 
meter. Lars introduserte butterfly i Norge, 
men den var til å begynne med tillatt 
brukt som brystsvømming før den ble 
utskilt som egen svømmeart.

Han konkurrerte for Londonklubben Otter 
Swimming Club i 1957-1959, og for New 
York Athletic Club i perioden 1959-1962. I 
løpet av sin studietid i USA ble han ame-
rikansk juniormester på 100m fri, og vant 
til sammen 20 medaljer i forskjellige 
stevner.

Etter sin aktive periode har han i flere år 
vært med i ledelsen av Norges Svømme-
forbund, bl.a. som visepresident og som 
president i 1981-83. Lars var president i 
Nordisk svømmeforbund i 12 år, fra 1981 

Lars Krogh fylte 80 år 27. 
mai. Etter utdannelse ved 
University of Wisconsin 
i USA har jubilanten fra 
1960 arbeidet innen ship-
ping, først som megler og 
deretter som skipsreder. 
I tillegg har han vært 
engasjert med skogbruk 
i Østerdalen gjennom 
mange år. til 1993. Han har i flere år vært medlem 

av hederstegnutvalget i NSF. 

Lars er tildelt Norges Svømmeforbunds 
gullmerke, er Ridder av Finlands Idrotts- 
kulturs Fortjenestekross og æres- 
medlem av Oslo Idrettslag.

– Vårt mål er å få fram nokon som vil,  
 og evner, å henge med på det.

At det trenast er det ingen tvil om. Ung-
domane i Sandnes SLK svømmer inntil 
2.500 kilometer i året.

Eline Vik fra Sandnes SLK er et av klubbens mange talenter, og i ÅM vant hun yngste klasse sammenlagt.
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[Vannpolo]

Vika IF suveren NM-vinner

Senior-NM i vannpolo ble avholdt i Stavanger Svømme-
hall siste helgen i mai. Det var kun tre deltakende lag, 
så derfor ble dette et uoffisielt Norgesmesterskap. 
Suveren vinner av mesterskapet ble Vika IF.
Harriet Engesvik [tekst]   Børre Sagmo og Xavier F. Peter [foto]

Vika vant alle de fire innledende kamp-
ene, og seiret i finalen mot Stavanger 
Vannpoloklubb med sluttsifrene 24-6. 
Dette var en finale som Vika hadde full 
kontroll på hele veien. 

Stavanger hang delvis med i første 
periode, og fra andre periode gikk 
Vika opp i en komfortabel ledelse, 
og økte ledelsen enda mer i de to 
siste omgangene. På tredjeplass kom 
Namsos som viste oppløftende tak-
ter i siste kamp mot Stavanger, og 
fra 15-målstap i første kamp mot det 
samme laget, klarte de nå å spille uav- 
gjort.

NM-resultater
Innledende kamper
Namsos - Stavanger 7 - 22
Stavanger - Vika 1 - 17
Namsos - Vika 4 - 22
Vika - Stavanger 17 - 3
Vika - Namsos 16 - 10
Stavanger - Namsos 9 - 9

Finale
Vika - Stavanger 24 - 6

Vika IF ble vinnerne av både senior-cup NM og seriespillet 2014/15.

Vika IF Trener Tom Albins tar time-out og gir viktige instrukser til Vika-spillerne i 
finalen mot Stavanger.
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Tabell 2014/2015 - innledende kamper. 4 første til A-sluttspill, og 5 nederste til B-sluttspill.

Tabell 2014/2015 - B-sluttspill

Tabell 2014/2015 - A-sluttspill

Totalt ni lag deltok i årets vannpo-
loserie. Innledningsvis spilte alle 
mot alle over fire seriehelger i hen-
holdsvis Sandbekken Svømmehall, 
Stavanger, Nordby og Pirbadet i 
Trondheim. Etter åtte kamper på 
hvert lag, kom de fire beste på tabel-
len til A-sluttspillet, og de fem neder-
ste til B-sluttspillet. Dessverre måtte 
Landøya trekke seg fra A-sluttspillet, 
og NTNUI fra B-sluttspillet.

B-sluttspillet ble spilt andre helg i 
april i Kragerø. De fire deltakende 
lagene (OI, LRK, Nordby og Krage- 
rø) hadde tre kamper hver. Her ble 
det flere jevne og tette kamper, 
og det var til slutt det nystartede 
OI-laget (Oslo Idrettslag) som vant 
B-sluttspillet, tett foran Lørenskog.

A-sluttspillet ble spilt siste helg i april 
i Tøyenbadet. De tre deltakende lag- 
ene hadde fire kamper hver. Det var 
aldri tvil om hvor seieren skulle havne. 
Vika vant komfortabelt alle sine fire 
kamper, og ble suveren seriemester. 
På andre plass kom Stavanger, som 
vant begge kampene mot Namsos- 
laget som kom på tredjeplass.

Vannpolo-
serien 2014/2015

Stavanger kapret andreplassen i både senior cup-NM og  serien 2014/15.

Namsos noterte tredjeplass i både cup-NM og seniorserien 2014/15.

Action i bassenget Vika i angrep mot 
Stavanger i finalekampen.

Stavangers Pau Perales (blå hette) av-
fyrer skudd. Vikas-spillerne (hvite het-
ter) jobber tett i forsvar.
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Tavlen inneholder treningsprogrammer 
tilpasset 4 ulike nivåer, fra begynner til 
videregående. Det er også utviklet kort 
som viser enkle teknikkøvelser for alle 
svømmearter. For svømmehallene vil en 
slik tavle kunne være med å gjøre svøm-
mehallen enda mer attraktiv som et 
«sted for trening og mosjon», gjennom at 
man gjør det enklere for «hver mansen» 
å gjøre trening i vann. NSF ser forde-
lene av å synliggjøre svømmingen som 
aktivitetsform for enda flere. I tillegg 
håper NSF på økt deltakelse på «Svøm 
langt-kampanjen» i årene som kommer.

Treningstavlen
Størrelse: 100 cm høy x 150 cm lang/ 
bred. Plexiglass/hardplast. Mon teres av 
svømmehallen. Skrus fast i veggen (rust-
frie skruer følger med). Monter kroker 
som treningskortene skal henge på. 

Treningskort
Hvert av de 4 nivåene har 4 kroker med 
treningskort. Hvert treningskort har 2 

treningsprogrammer (forside og bakside). 
Totalt blir det da 8 treningsprogrammer 
per nivå (4 skruer med 2 treningspro-
grammer per krok). Til hver krok følger 
det med 20 treningskort, som totalt blir 
320 treningskort (4 nivåer x 4 skruer per 
nivå x 20 treningskort per nivå = 320). 
Treningskortene er ca 11x15 cm. Lamin-
erte. Med et hull for å henge på krokene. 

Treningskortene blir gjort tilgjengelig på 
www.svomlangt.no – slik at svømme-
hallen kan laste ned og printe flere hvis 
treningskort blir borte.
 
Teknikkort
kortene viser grunnleggende øvelser 
for å bli bedre i grunnleggende øvelser, 

crawl, rygg, bryst, og startstup/vending. 
20 kort av hver svømmeart.

Krokene
30 kroker følger med løse (9 ekstra), 
men er enkle å montere. Str: 25mm x25 
mm. De kan klippes slik at sjansen for at 
de knekker er mindre.

Pris
Kr. 9.500 kr (eks. mva.) inkl.  tavle, 30 
skruer, 320 treningskort, 100 teknikk-kort.
 
Bestilling
Send epost til lasse@svomming.no med 
svømmehall, kontaktperson (epost og 
telefon), adresse for utsending, faktura- 
adresse og evt. kommentar.

Kul treningstavle til svømmehaller
NSF har utviklet en «tren-
ingstavle» hvor hensikten 
er å gjøre det enda en-
klere å bruke svømming 
som mosjon og trening-
saktivitet. Tavlen er tilret-
telagt for lavterskel og de 
som ønsker trening. 

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde 
og utvikle Antidoping Norge som et 
uavhengig kontroll- og påtaleorgan som 
bekjemper doping gjennom å fremme 
en ærlig og dopingfri idrett.

– Antidoping Norge er en av verdens 
ledende antidopingorganisasjoner. 
Gjennom dette tilskuddet bidrar vi til å 
opprettholde og videreutvikle den høye 

28 millioner kr. til Antidoping Norge
Antidoping Norge er 
tildelt 28 millioner kro-
ner fra spillemidlene til 
idrettsformål i 2015. Dette 
er en økning på 2 mil-
lioner kroner fra 2014. 

kvaliteten på arbeidet deres, sier kultur-
minister Thorhild Widvey.

– Økningen i tilskuddet for 2015 legger til 
rette for at Antidoping Norge kan inten-
sivere arbeidet og øke aktiviteten. Dette 
gjelder blant annet undersøkelser og in-

Antidoping Norge Bak f.v. 
toppidrettssjef Tore Øvrebø, 

kulturminister Thorhild Widvey, 
Cato Zahl Pedersen fra Olympia-
toppen og NIFs generalsekretær 
Inge Andersen. Foran f.v. Audun 

Bakke fra det norske kjelke-
hockeylandslaget og Kjartan 

Haugen, utøverrepresentant i 
Idrettsstyret. Foto: Ketil Frøland, 

Kulturdepartementet.

formasjonsinnhenting, samarbeid med 
politi- og tolletatene, videreutvikling av 
blodprofilprogrammet og målrettet kon- 
troll, prøvetaking og forebyggende arbeid. 
Oppfølging av WADAs nye antidopingre-
gelverk fra 1. januar 2015 blir en viktig del 
av arbeidet, sier statsråd Widvey.
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[Utviklingshemmede]

Lambertseter SK ønsker velkommen til

Landsstevnet 2015
Landsstevnet 
i svømming 
for utviklings-
hemmede 
arrangeres i år 
10.-11. oktober 
av Lambertseter 
svømmeklubb. 
Klubben, som i 
år fyller 50 år, 
synes det er stor 
stas at Lands-
stevnet blir en 
del av bursdags-
feiringen.

Stevneleder Caroline Brinchmann for-
teller at klubben er godt i gang med 
planleggingen, og har allerede begynt å 
glede seg til helgen i oktober.
– Klubben har arrangert Landsstevnet to 
ganger tidligere, og både fra de som var 
med og arrangerte da og fra andre har vi 
hørt veldig mye bra om dette stevnet, så 
vi ser fram til ei helg med mye idretts-
glede og moro, sier hun til Norsk Svøm-
ming.

I 2014 var det med 74 deltakere fra 18 
klubber. I år satser klubben på enda 
flere deltakere, og Caroline håper også 
på deltakere fra egen klubb.
– Vi har i flere år hatt egne kurs for ut-
viklingshemmede. Nå har vi også star-
tet opp med ei treningsgruppe og har 
som mål å ha med egne deltakere på 
stevnet.

Landsstevnet 2015 starter opp lørdag 
formiddag med miniseminar for utøvere 

Kristin Homb [tekst og foto]

og for trenere og ledere. Seminaret er 
på Lambertseter skole, vegg i vegg med 
svømmehallen. Selve stevnet er lørdag 
ettermiddag og søndag formiddag, mens 
det på lørdag kveld er bankett.

På Landsstevnet konkurreres det i klasse 
S14 (klassen for utviklingshemmede). For 
å gjøre det mer rettferdig for deltakerne, 
deles klassen i fire underklasser, slik at 
en i størst mulig grad konkurrerer med 
de som er på samme nivå som en selv.
 
Klassen CA
er en rekruttklasse for de som ikke har 
svømt så mye før og ikke vet hvor fort 
de svømmer og/eller ikke er kjent med 
NSFs regler for svømming. Det er dom-
mere til stede for på å rettlede utøverne 
(ingen dømming).

Klassene CB-CC-CD
er approberte klasser. Det vil si at dom-
mere dømmer ut fra NSFs gjeldende 

Landsstevnet 2015 Gunhild Blokkum Kjelstad fra Gjøvik Svømmeklubb er blant de mange som gleder 
seg til høstens stevne på Lambertseter i Oslo.

svømmeregler. Dette er klasser for de 
som har svømt og deltatt på stevne 
tidligere. Ved påmelding må en oppgi 
påmeldingstid, og ut fra påmeldings- 
tiden blir en plassert i rett klasse. 
Oppsett for hvilke tider som gir hvilke 
klasser er i innbydelsen. Det er tid opp- 
nådd på approbert stevne mellom 10. 
september 2014 og 9. september 2015 
som skal oppgis, eventuelt kan man 
bruke treningstid.

Informasjon om og invitasjonen til 
Landsstevnet er lagt ut på www.svom-
ming.no (menyen Funksjonshemmede/
Landsstevnet), og på hjemmesiden til 
Lambertseter svømmeklubb, www.lsvk.
no (menyen Klubben/Våre stevner). 
Kontaktperson i Svømmeforbundet er 
Kristin Homb, kristin@svomming.no og 
i Lambertseter Caroline Brinchmann,  
caroline@lsvk.no
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Innmelding 
av stevner til 
terminlisten 2016
Innmeldingen av stevner vil foregå på samme 
måte som til terminlisten som tidligere, det vil 
si at klubbene melder inn stevnene via med-
ley.no - velg «Annet» i toppmenyen. Klubbene 
kan nå melde inn stevner - siste frist er 1. 
september 2015. Kretsene skal som vanlig ha 
oppgaven med å koordinere stevnene innad i 
sin krets, og vil kontakte klubber som eventu-
elt har stevner som kolliderer, og gjør eventu-
elle andre nødvendige endringer.

Viktige punkter
- Innmelding skjer via medley.no.
- Før du kan starte registreringen av stevnet 

må du taste inn mailadresse og et selvvalgt 
passord.

- Ved hjelp av mailadressen og pass- 
ordet kan du senere endre opp- 
lysningene om stevnet, men dette må 
skje før behandlingen av terminlisten 
oversendes kretsene den 1. september.

- For de klubber som skal registrere 
flere stevner, så slipper man å skrive 
inn opplysninger om stevneleder og 
påmeldingsansvarlig flere ganger.

- Man må registrere en dato for 
påmeldingsfrist. Husk å bruke denne når 
innbydelsen til stevnet lages. I de fleste 
tilfeller anbefaler vi å benytte onsdag som 
påmeldingsfrist; dette gir oppmenn tid til å 
registrere tider fra stevner helgen før.

NB!
Det er viktig at man er sikker på at epost-
adressen ved innlogging er riktig skrevet, 
ettersom man får tilsendt en automatisk mail 
til denne adressen. I denne mailen er det en 
link som man må trykke på for å få stevnet 
registrert.

Samling unge dom-
mere, ledere og 
trenere 14 - 25 år
Norges Svømmeforbund har gleden av å in-
vitere til samling for unge dommere, ledere 
og trenere på Thon Hotel Oslo Airport 17. - 18. 
oktober 2015. Påmeldingsfrist 16. august. Ra-
batterte priser ved påmelding før 1. juli.

Krav til deltakelse
Dommersamling: Autorisert krets- eller 
forbundsdommer.
Ledersamling: Deltatt på «Lederkurs for 
ungdom» i regi av NSF.
Trenersamling: Deltatt på «Ungdoms- 
trener» eller «Trener 1 kurs».
Da vi kommer til å ha mange deltakere under 
18 år er dette ett alkoholfritt arrangement. 
Dette gjelder også for deltakere over 18 år.

Program
Lørdag starter vi med lunsj kl. 13.00*. 
Konferansestart kl. 14.00.
Søndag avslutter vi med lunsj kl. 13.00*.
(* med forbehold om liten endring fra hotellet)
Det legges opp til ett spennende 
konferanseprogram, som vil være til nytte 
for unge dommere, ledere og trenere fra 
alle grenene. Det blir noen felles tema, og 
noen spesifikke for de ulike gruppene og 
erfaringsutveksling.

Tema
- Helhetlig utvikling, v/Robin Dale Oen
- Kosthold
- Sportslig plan
- Om trenerrollen
- Min tid som ung leder, v/Sara Skaslien 

Paulsen - Synkronutvalget
- Klubbledelse, v/Johan Conradson - Akershus 

Idrettskrets
- Dommerstigen/dommerkarriere
- Nye lover og regler
- Caser
- Erfaringsutveksling

Pris/påmelding
Det gis rabatt ved påmelding før 1. juli.
Bindende påmelding innen 16. august 
på skjema på svomming.no - se boks i 
høyremenyen. Flybilletter bestilles samlet av 
NSF. Billetter bestilles slik at det skal passe 
med oppstart og avslutning av konferansen. 
Dersom man ønsker andre reisetider oppgis 
det i påmeldingsskjema.

Forbundsdommerkurs
I forkant av samlingen arrangeres det For-
bundsdommerkurs fredag - lørdag.

Kurset er gratis for de som skal delta på 
samlingen. Det er åpent for at kretsdommere 
over 25 år også kan delta på kurset.

Kontaktpersoner
Praktiske ting/dommersamling/ledersamling:
Brit W. Nakken, brit@svomming.no, 
908 40 006

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

Trenersamling: Tore de Faveri, 
tore@svomming.no, 21 02 96 70

Trener 2-kurs 
svømming - med 
studiepoeng
Norges Svømmeforbund har inngått et sam-
arbeid med Høgskolen i Hedmark avdeling 
Elverum om neste Trener 2-kurs i svømming. 
I tillegg vil det være deltakere fra golf, ski, 
håndball og innebandy, noe som gjør dette 
kurset veldig spennende! Første kurssamling 
er allerede 18.-19. september.
Gå inn på Høgskolens hjemmeside for å melde 
på – link finner du i artikkelen på svomming.no: 
http://www.svomming.no/
index.php?articleid=7142
NSF har 20 plasser, så det er førstemann til 
mølla.

Samling 1: felles for alle idrettene. 
18.-19. september 2015 på Elveru.
Samling 2: svømmespesifikk. 
4.-6. desember 2015 i Trondheim.
Samling 3: felles for alle idrettene. 
21.-22. januar 2016 på Elverum.
Kontaktperson NSF: Tore de Faveri, 
tore@svomming.no, 21 02 96 70.

Lederkurs for 
ungdom 15 - 19 år
Norges Svømmeforbund har gleden av å 
invitere til «Lederkurs for ungdom» 18.-20. 
september, samt oppfølgingssamling 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 er 20. 
august 2015.
 
Målgruppe
Engasjert ungdom mellom 15 og 19 år, som 
har eller ønsker å ha oppgaver i klubben 
(styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videre-
utvikle seg som instruktør/trener/dommer. 
 
Mål
Målet med kurset er å hjelpe ungdommer til å 
utvikle seg til dyktige og initiativrike unge le-
dere, som ikke bare vil, men også kan og våger. 
 
Innhold
Lederskap, ungdom i sentrum, idret- 
tens organisasjon, idrettens forand- 
ringsverktøy, selvtillit, kommunikasjon 
og retorikk, erfaringsutveksling, lederen 
som coach. Se detaljert informasjon på 
http://www.svomming.no/
index.php?articleid=7103
Spørsmål kan rettes til brit@svomming.no, 
tlf. 908 40 006.
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