
– Ikke noe man driver med 

- men noe man er!
Det er ganske ironisk å
tenke på historien Alek-
sander Hetland  forteller,
om hvordan det ble til at
han satset på svømming
fremfor en annen idrett.
Det viser seg at "Alex" er
ganske glemsk, noe de
fleste som kjenner ham
vet godt, men at dette
skulle vise seg å være noe
positivt, vet de nok ikke.

Da Aleksander Hetland bodde i USA med
familien sin fra 7- til 10års-alderen, drev
han med ishockey ved siden av svøm-
mingen. Og det var den dagen han pak-
ket baggen og skulle på ishockeytre-
ning, og alt utstyret som skulle vært
med var glemt, at moren hans naturlig-
vis satte en stopper for den karrieren. I
dag er Alex en av de fremste av våre
landslagssvømmere, som akkurat nå har
hatt fokus på EM langbane i Madrid.

Kreativ bakgrunn
Alex er veldig klar over at han nå er et
forbilde for mange andre svømmere.
Det er en ny situasjon for ham; det at
han nå er eldst, og at andre følger med
på alt han foretar seg. Han har måttet

skjerpe seg på en del områder, og har
f.eks. sluttet å lage "Jack Ass"-videoer,
noe som egentlig begynte med at han
og noen venner lagde actionfilmer. De
het "The Stunt Brothers", der hver film-
snutt inneholdt en eller annen form for
jakt. Det ble mange stunts, og de fant ut
at det var det de var best på. De hoppet
over hekker, hang bak på sykkelen mens
de filmet, hoppet fra bygninger til trær,
og kjørte ned freestylehoppet i Holmen-
kollen med rattkjelke. Det ble mange
små skader, f.eks. da Alex bommet på
en busk og traff en stubbe i stedet, og
trodde at han hadde brukket halebeinet.
På sistnevnte stunt fikk han et stort
kjøttsår på høyre rumpe-side da han
kom skjevt ut av hoppet, noe som i flere
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Mange i Norge sier at Aleksander Hetland trener lite, men forskjellen er at han trener jevnt og fokusert hele tiden. 
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uker sved godt hver gang han hoppet i
bassenget.

– Nå er ting annerledes, "folk forandrer
seg, noen venner har flyttet mens andre
studerer, forteller han. Aleksander lager
ikke stuntfilmer lenger, men spiller isten-
denfor mye musikk. Det er favoritt-
hobbyen hans; å spille inn musikk og skri-
ve sanger. Noen ganger hender det at
han finner på gode melodier når han
svømmer, og tenker "dette kunne blitt en

NNaavvnn Aleksander Rognerud Hetland
FFøøddtt 26.12.82 i Tromsø
BBoosstteedd//kklluubbbb Bærum
YYrrkkee  Svømmer og student (priorite-
rer idrett fremfor studiene, 60%
student på BI)
TTrreenneerr  Sondre L. Solberg
TTiiddlliiggeerree  kklluubbbbeerr Bærum, klubb i
California, Bærum, Asker, Bærum
MMeerriitttteerr
* Finale 100m IM 55,17 (forsøk

54,75 NR) EM kortbane 2003
Dublin

* 3. plass 100m IM 55.3 World Cup
2004 Rio

* "Beste Herre" og 5 gull NM kort-
bane 2004 Harstad

* Norsk rekord (kortbane) 100m
IM 54,75 og 200m IM 2.00,77

AAnnttaallll  ttrreenniinnggeerr
10 svømming, 2 styrke, 2 medisin-
ball, 1-2 alternativ pr. uke. Har mor-
gentrening hver dag utenom fre-
dag. Etter EM Dublin til EM Madrid
snitt 44.000m, (på det meste litt
over 70.000m), ligger ganske
jevnt.
FFaavvoorriittttsseerriiee  
Noe start oppe, korte distanser.
FFaavvoorriittttsseettnniinngg "You're the man!" 
(sier til seg selv på stevner)
FFaavvoorriitttthhoobbbbyy  Musikk, spille inn
ting og skrive sanger.
FFaavvoorriittttffiillmm "Jaget" med Harrison
Ford. Faren min er H. Ford-fan, og
da jeg var mindre fikk jeg se
"Jaget" av ham selv om jeg egent-
lig ikke fikk lov. Tror det er minne-
ne rundt dette som gjør at den er
så bra.
FFaavvoorriittttsskkuueessppiilllleerr Hugh Jackman
(Wolverine fra "X-Men") og synes
Hugh Grant er morsom.
SSeerr  hheellttsstt  ppåå  TTVV Synes det er digg og
avslappende å se på TV. Har TV på
kjøkkenet, og ser alltid på TV når
han spiser. Ser på "God Morgen
Norge" før/etter morgentrening, og
"Idol". Synes "CSI" og "Kongen av
Queens" er ganske kult.
HHvvaa  ggjjøørr  dduu  ppåå  kkvveellddeenn?? Føler at
jeg må gå legge meg, selv om jeg
ikke er flink. Pleier av og til å leie
DVD. (Liker ikke skrekkfilmer).
HHvvaa  ggjjøørr  dduu  uutteennoomm  ttrreenniinngg??  Spiller
gitar - gjerne hele dagen uten å bli
lei. Hvis jeg er sammen med ven-
ner, er det oftest på kvelden eller i
helgene at jeg tar frem gitaren.

Karrieren begynte i USA, og kanskje rei-
ser Alex tilbake om noen år?
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bra låt!" Og det hender ofte at han løper
inn til broren Øystein, og roper entusias-
tiskt at det er det beste han har hørt, men
blir som regel avvist med en tydeligvis lei
"det sier du hver gang"-tilbakemelding.

Avkobler med musikk
Aleksander verdsetter musikken veldig
høyt; særlig siden det er så totalt for-
skjellig fra konkurranseidrett. – Det er
noe jeg kan drive med en hel dag; når
jeg kommer hjem fra trening og er sli-
ten, vil jeg bare spille på gitaren min,
forteller han entusiastisk.

Han kunne tenkt seg å studere i den ret-
ningen, "men det er lite tilbud" beretter
han, før han drømmer videre. – Det er
ikke lett å komme inn i bransjen, men
jeg håper å kunne jobbe med musikk
senere. Uansett, så har det vært viktig
for meg å ha flere plattformer å stå på.
Når det går bra på den ene, går det bra
på den andre, understreker han.

USA-studier?
Aleksander kan godt tenke seg å dra til-
bake til USA og studere. Minnene fra
barndommen er veldig gode, og han tror

Selvsikker og fokusert tenker Alex «You’re the man!» når han forbereder seg til kon-
kurranser.



Startet med 
svømming i California
Det var altså i California at Alex begynte
å prioritere svømming, der det var helt
normalt å trene 6 ganger i uken allerede
i 8-9års-alderen. Han klarte også å kvali-
fisere seg til Regional Finals, men fordi
familien skulle flytte tilbake til Norge,
fikk han ikke vært med. Det var vanske-
lig for ham å omstille seg til det norske
systemet igjen, der han da var for ung til
å konkurrere. Han hadde allerede ganske
bra treningsgrunnlag, hadde opparbeidet
konkurranseinstinkt og var vant med de
tøffe omstendighetene i USA. Han ville
konkurrere i Norge også, men fikk bare
være med på rekruttstevner.

– Det var en stor overgang, sier han, og
påpeker at det var kjedelig når alle fikk
lik premie. Løsningen på dette proble-
met ble Sverige, der han fikk konkurrere
og samtidig kjempe om premiene.

Et annet problem som oppstod noen år
senere, var at han alltid var minst i sin
årsklasse siden han er født på slutten av
året. Dette merket han spesielt da han
kvalifiserte seg til ÅM i 13-14års-alderen.
Han husker godt denne perioden der
han nesten avsluttet karrieren sin. Fra å
være vant med å gjøre det ganske bra,
følte han at han ikke fikk noe fremgang.
Og det var ikke gøy når han kunne se at
de andre i hans årsklasse var mer utvik-
let og svømte fra ham.

han kunne trives med å svømme for et
skolelag "over there". At utdanning er
viktig har han fått med seg hjemmefra,
men dette er en tanke han bare vurde-
rer, kanskje om ett år. Selv om det er lite
av slike muligheter til å kombinere idrett
med studier her hjemme, føler han at
oppfølgingen han får i Oslo er den beste
akkurat nå. Han er fullstendig klar over
at han snart må ta en avgjørelse; enten
satse svømming eller skole, men som
han sier; – Jeg får mye igjen for svøm-
mingen, og da kan utdannelsen vente,

sier han, og påpeker at han har det utro-
lig bra her hjemme.

Studerer på BI
Nå studerer han på BI, men er sjelden
tilstede. På vei oppover Karl Johan får
han en telefon. Det er en kompis som
ringer, og spør om han kommer til grup-
pearbeidsmøtet klokken 12? Den var
halv tolv nå, og sjansen for at han skul-
le rekke møtet var vel nokså liten. Der-
imot er han heldig, sier han selv, fordi
vennene hans alltid stiller opp for ham.
Det han ikke får med seg i studiene pga.
reising, hjelper de ham med når han er
hjemme. Vanskelig er det uansett, det at
han hele tiden føler at han henger etter.
Men det er et valg han har tatt.

– Offisielt går jeg på skole, på BI, men
det er litt en pliktfølelse at jeg må stu-
dere, sier han, men legger til – jeg har
alltid hatt ambisjoner om å studere,
men det er vanskelig når jeg er borte 2
uker her og 3 uker der.

Det at Aleksander Hetland må "redde"
seg inn til hver eksamen og utsette ting,
er blitt en vane. Muligens er dette også
en av hans styrker, det at han presterer
best når det er press, men det må
komme fra ham selv i følge hans selv-
oppfyllende profeti: – Hvis folk prøver å
stresse meg, slår det motsatte ut.

EM kortbane 2003 i Dublin, 
markerte Alex sitt gjennombrudd.

Alex har de to siste årene hatt stor fremgang med Bærumsvømmerne, og trives best hjemme på Jar.
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– Det var rett før jeg sluttet, påpeker han,
– men miljøet i klubben var veldig bra -
de holdt meg gående, og jeg bestemte
meg for å fortsette med svømmingen.

Tilfeldighetene råder
Aleksander Hetland reflekterer tilbake til
den tøffe tiden og tilføyer – det er ofte til-
feldigheter hva man gjør, sier han, før han
legger til at svømming egentlig er ganske
kult når det går bra. Tidligere likte han
ikke å trene, men han dro som regel fordi
han følte at han måtte. Han ville ikke
skuffe treneren, men heldigvis var det før.
Nå har han det gøy på trening, noe han
mener er et resultat av at han har klart å
holde bra kvalitet over en lang periode.

Sondre Solberg og
Bærumsvømmerne
I 2001 begynte han å trene med Sondre
Solberg i Bærumsvømmerne igjen, der
de satte seg ned og bestemte trenings-
opplegget sammen. Alex skulle ned i
treningsmengde, der kvaliteten skulle
være skikkelig bra. Det er de to siste
årene at han har hatt mest fremgang,
noe som har gitt ham motivasjon og lyst
til å gjøre det bra på trening.

Det glimter i øynene når han forteller: 
– Det er først nå jeg begynner å skjønne
at det er viktig hvordan man trener, at
man må trene bra i lengre perioder, og at
det alltid er ting man kan gjøre bedre. Jeg
har gjort 10.000m-økter før, men det var
bare gjennomføring, sier han. Nå føler han
at han hele tiden har kontroll på trening-
en, der kvaliteten er bra. – Det er sinnsykt
stor forskjell å komme på trening og bare
ville bli ferdig, i motsetning til å komme
og ville gjøre det bra, påpeker han.

Sterk mentalt
Alex liker seg best på de harde trening-
ene, der han kan få frem konkurransein-
stinktet og gi alt. Det er da også lettere å
mobilisere og prestere. De fleste har nok
sett det ville blikket hans, når han klasker
til kroppen sin og lager noen hissige
stønn før han behersket går ned i stilling
før start. "Alex er klar", tenker man, og
bare vet at han kommer til å gjøre det
bra. Dette er en av hans beste egenska-
per, nettopp å gi alt når det gjelder. For å
forberede seg best mulig, gjør han tre-
ningen om til stevnesituasjon mentalt.

– Jeg godtar ikke dårlige tider, sier han
overbevisende, og kommer med et
eksempel: – Beste treningstiden min på
200m IM var 2.05-2.06 før. For ikke så vel-
dig lenge siden knuste jeg den tiden. Jeg

bestemte meg før en trening at "søren,
det skal jeg slå", og tok på meg konkur-
ransebuksen. Jeg gikk ned i garderoben
og gjorde stevneoppvarming. Nå gjelder
det, tenkte jeg, og svømte på 2.03!

Må være tilstede
Det ville blikket hans er tilstede, for bare
et lite sekund, før han fortsetter; 
– Poenget er at man må være skikkelig
tilstede i treningen, og sette mål for
hver trening. Når man da kommer til
konkurransen og gjør akkurat det
samme man har trent på, så blir man
mindre nervøs!

Viktig med rutiner
Det er slike treninger som gir selvsikker-
het, noe Alex virker å ha mye av for
tiden. Han vet hva han gjør og "har kon-
troll", som han selv sier. Men da han var
med på sitt første EM i 2002 fikk han en

Gjennomslag 
på kortbane-EM 2003
Under siste EM ble han overrasket igjen,
men denne gangen av en helt annen
grunn. Han gjorde alle sine vanlige ruti-
ner; samme oppvarming, riktig antall
kick, samme vending som han var vant
til. Da han hadde fullført sitt løp, 100m
IM, sto alle de norske oppreist på tribu-
nen og klappet. Aleksander skjønte ing-
enting. Han hadde da ikke gjort noe spe-
sielt, tenkte han. Det viste seg at han
hadde svømt på 54,75 og satt norsk
rekord. Dette var et sekund bedre enn
han hadde før løpet.

– Jeg tar ut alt jeg har hele tiden, uan-
sett hvilke stevne jeg konkurrerer i, sier
han, før han fortsetter – og det at jeg
klarer å svømme jevnt hele året har
gjort meg til en bedre svømmer.

På Café Sjakk Matt finner Alex roen til å reflektere

liten overraskelse, selv om han hadde
forestilt seg så bra som mulig på forhånd
hvordan det skulle bli. Bildene han hadde
i hodet var helt annerledes enn det han
så, og da han svømte sitt første løp (50m
butterfly på stafett) gjorde han alle feil,
deriblant bom på vending og innslag.
Han fikk det smellet han trengte, og
bestemte seg for at han på neste løp
skulle bare drite i alt rundt seg og gjøre
de rutinene han var vant til. Resultatet
ble at han perset med over 1 sekund på
100m IM og satte norsk rekord.

– Siden den opplevelsen, gjør jeg alltid de
samme tingene som jeg er vant til, uan-
sett stevne, og da er det større sjanse for
at jeg får ut det jeg har, understreker han.

OL-deltagelse i 2008
Han har selvtillit. Han kan prestere. Og
han klarer å holde treningen jevnt, med
sjeldne avbrudd. Det er noen viktige kva-
liteter han tar med seg videre i utvikling-
en. Drømmen er å fortsette progresjonen
han har hatt til nå, og komme til OL i
2008. Men han tenker ikke så mye på de
langsiktige målene, der OL heller ikke et
mål i seg selv, ikke ennå iallefall.

– Det er lettere med kortsiktige mål, sier
Aleksander, og jeg har inntrykk av at han
foretrekker å ta en ting av gangen. I
disse dager EM i Madrid unnagjort, der-
etter er det VM i Indianapolis, USA, i
oktober.
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