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Robin Dale Oen: – En herlig gjeng med 

mye engasjement og energi 
 
Årets Landsstevne i Bergen samlet 63 svømmere fra 14 klubber, og ekstra gledelig var deltakelsen 
fra 10 nye og mange unge utøvere i det tradisjonsrike stevnet for personer med utviklingshemming 
(parasvømmere klasse S14). Idrettsgleden som ble utvist i AdO arena var nærmest elektrisk. 
 
 
Selv om snittalderen ligger på 25 år, er det stadig flere yngre svømmere som deltar i Landsstevnet 
(LS), og flere av disse blir nok å se på stevner framover – alle synes det er gøy å konkurrere! Det 
deltok også flere kjente som har vært med i mange år, og som helt klart har LS som sitt høydepunkt – 

treffe igjen kjente, bankett, medaljer og selvsagt masse idrettsglede og mye god svømming      .Flere 
klubber stilte dessuten med et stort mannskap - SK Speed 11, AaSLK 9, og THIL med 10 svømmere. 
 
Tradisjonen tro stod et spennende foredrag på LS-menyen også i år, og ingen ringere enn Robin Dale 
Oen fengslet de mange svømmerne med temaet om hvordan vi er som mennesker og hva vi kan 
gjøre - hvilke egenskaper har vi og hva er viktig at vi gjør for å ta vare på hverandre. Alle har behov 
for å få en mestringsfølelse – aller er vi gode på noe! 
 
– Det var utrolig kjekt å få være sammen med så mange flotte svømmere - en herlig gjeng med mye 
engasjement og energi. Det er meget viktig - og egentlig selvfølgelig - å backe opp og ta vare på disse 
flotte utøverne, sier Robin til Norsk Svømming. 
 

Fem Bergens-klubber 
stod som arrangører av LS 2022 - Arna SLK, Bergens SC, Bergen Vest SK, SK Delfana og Åstveit SK. 
 
Alle klubbene er godt vant med å arrangere store stevner, og endelig kom turen til Landsstevnet som 
er et helt annet arrangement enn de andre store stevnene som vanligvis går av stabelen i Vestlandets 
hovedstad. 
 
– Det var rett og slett en utrolig fin gjeng med veldig mye idrettsglede der alle heiet på alle – et 
utrolig fint fellesskap innad i hele gjengen – der hver og en prestasjon var like viktig, og alle ble sett 
og heiet fram. Her er det nok mye å lære for våre øvrige svømmere! var «melodien» fra arrangørene 
etter et vellykket Landsstevne i vårt hovedanlegg i Bergen.  
 
Overdommer Mona Krey slutter seg til tilbakemeldingene fra arrangørklubbene. «Dette var en flott 
opplevelse. Det er ikke så ofte det er high five fra utøverne og så god stemning, så dette er noe alle 
dommere bør få muligheten til være med på. Og jeg er imponert over trenerne. De gjorde en 
kjempeinnsats for sine svømmere, tålmodige, forståelsesfulle, trøstende, oppmuntrende og alltid 
smilende med tid til å slå av en prat.   
 

Jonny Skeie Mikalsen  
Jonny Skeie Mikalsen var med på Landsstevnet for 30. gang i år. Han deltok første gang i Molde i 
1991, og har absolutt ingen planer om å gi seg. Han gleder seg allerede til Ålesund neste år. 
 



Jonny har konkurrert en rekke steder i landet, men vil ikke trekke fram noen stevner som har 
utmerket seg spesielt, for alle har vært veldig bra! Han sier det gir mye å delta og være en del av 
svømmemiljøet. Han synes det alltid er gøy å konkurrere, og det er veldig stor stas å bli satt pris på 
med pokal! Jonny har også vært dommer i mange år, så han er godt kjent med reglene!  
 

Bærumsvømmerne 
Blant de 14 klubbene på bassengkanten i Ado Arena finner vi Bærumssvømmeren Amalie Berg 
Åsen. Hun deltok på Landsstevnet for første gang i fjor. Det hun liker best er å svømme bryst. 
 
Amalie trener i en gruppe med fem andre i klubben to ganger i uka – en av øktene med landtrening 
før de hopper uti bassenget til svømmetreningen. Amalie og gruppa har to trenere - Linette Frida 
Hammerlin og Filipe Ferraz.  
 
Sammen med styret i Bærumsvømmerne har de vært med å skape et tilbud for denne gruppen 
utøvere. Daværende styreleder Anette Berg, som også var ringside på Landsstevnet, er tydelig i sin 
uttalelse: 
– Det at vi var en av Norges største svømmeklubber uten et paratilbud var flaut, og det måtte vi bare 
gjøre noe med, sier hun. 
 
Dermed startet prosessen med å forankre dette i styret og legge en plan. Som byklubb er det ikke 
uvanlig å ha sprengt bassengkapasitet, og Bærumsvømmerne er intet unntak. Styret bestemte seg for 
at dette måtte de bare få til. I tillegg valgte de å ha en inkluderingsansvarlig i styret - en som har 
ansvaret for at alle skal bli inkludert i klubben. 
 
Hovedtrener Linette skryter av klubbledelsen, og forteller at det har betydd mye at styret har skaffet 
gruppa egen bassengtid. Hun føler i tillegg at hun har styret sin støtte i ulike ideer og når de legger 
frem ulike behov.  
 
Bærumssvømmerne hadde utøvere med på Landsstevnet for første gang i 2021. Nå er de klare for at 
gruppa deres skal bli enda større. De ønsker også å samarbeid med andre klubber og håper å kunne 
få til noen felles treninger, felles samlinger og delta på noen av de samme stevnene 
 

Svømmeklubben Speed 
«Speed United» har lenge hatt en drøm om å gjøre noe ekstra ut av Landsstevne-helga. I år fikk de 
det endelig til, og dro til Bergen to dager før stevnestart.  
 
En togtur på ca. 7 timer kan være både lang og kjedelig, men ikke sammen for Speed-gjengen. 
Stikkord er latter, tålmodighet, kortspill og en kul konduktør. Da de ankom Bergen kunne troppen 
allerede ane at denne turen ville bli en suksess. Etter felles middag var alle fornøyde og klare for en 
god natts søvn. 
 
Fredagen morgen - frokost på hotellet med en uthvilt gjeng, så gåtur inkludert en gylden omvei til 
AdO arena. En hyggelig betjening ønsket alle velkommen til et topp svømmeanlegg. Her fikk Speed 
United gjennomføre en eksellent treningsøkt med finpuss av de siste detaljer. 
 
Akvariet i Bergen og «Oter-show», med seler, pingviner og mange andre dyr som lever i og ved havet 
var neste post på programmet. 
– Vi i Speed er strålende fornøyd med vårt opphold i Bergen, og takker arrangøren og alle andre 
involverte for et meget godt gjennomført Landsstevne, sier klubbledelsen til Norsk Svømming. 
 



Ålesund neste år 
 
Landsstevnet 2023 arrangeres 11.-12. mars i Ålesund. 
Aalesunds SLK har ei stor og ivrig gruppe med utøvere, og stilte med 9 svømmere på årets stevne. 
Janne Muri har gjennom flere år vært pådriver i Aalesund Swimstars er imponert over utviklingen 
som har vært. «Det har både blitt flere svømmere og de som er med har hatt en super utvikling 
svømmemessig. Så vi satser på å ha med enda flere neste år.  
Janne forteller videre at gruppa har blitt en fin og viktig del av klubben og at mange av svømmere er 
med på flere stevner gjennom året. «Det blir ekstra stas med Landsstevne på hjemmebane og vi er 
allerede godt i gang med planlegging.  
Vi jobber også med å få til et opplegg fredag før stevnet, der klubbene kan få både mulighet for å 
trene og bli litt bedre kjent med Ålesund.   
 

Mål om flere deltakere  
Landsstevnet er en viktig arena for våre svømmere i S 14-klassen. Alle blir heiet på og alle får vist 
fram sine prestasjoner. Og eneste kravet for å være med er at en kan svømme 25 meter.LS er også en 
viktig arena og møteplass for trenere, ledere og foresatte, der en kan utveksle erfaringer og knytte 
kontakter og legge grunnlag for samarbeid.    
 
Svømmeforbundet ønsker at flest mulig skal få muligheten til å være med på et arrangement som 
Landsstevnet. Med dette må det jobbes lokalt for at flere skal få være med på svømming i klubb og at 
de som allerede er med i klubben, får bli med på Landsstevnet.  
I etterkant av Landsstevnet kommer det alltid tilbakemeldinger fra klubbene om at «dette var noe 
annet og mye bedre enn hva vi hadde trodd og vi har flere utøvere som kan være med her.»  
I året som kommer håper Svømmeforbundet at klubbene kan være med og jobbe for flere og bedre 
tilbud, slik at flere får oppleve den gleden vi både ser og føler når vi er på Landsstevnet.  
Antall deltakere de siste årene har vært mellom 60 og 70, men målet er å passere 100 deltakere. 
Kanskje vi klarer dette allerede neste år? 
 
 

Special Olympics World Summer Games 
Fire svømmere skal delta i Special Olympics World Summer Games (SOWSG) i Berlin i juni 2023: 
 

• Ingeborg Marie Fredriksen, Mandal Svømmeklubb 

• Stina Nygård, Stavanger Svømmeklubb 

• Eirik Vagstad Brunstad, Elverum Svømming 

• Max Johannes Bernes, SK Speed 
 
I forkant av LS 2022 møttes de fire svømmerne til sin første samling. Neste felles samling blir i 
Danmark i slutten av mai, der de skal delta på Special Olympic Idrettsfestival. Dette blir en fin test på 
å reise sammen som ei gruppe.  
 
Stina og Ingeborg var med også på SOWSG i 2019, og føler de nå er godt forberedt på hva som venter 
dem. De er også begge veldig klare på at de skal svømme bedre i Berlin og er godt i gang med 
målrettet trening fram til verdenslekene. 
 
Eirik og Max har ikke deltatt internasjonalt før og er spente på hva som venter de i Berlin neste 
sommer. Men de har begge mye stevneerfaring og skal bruke tiden godt for å være best mulig 
forberedt.  
 



Nils Uno Davidsen skal ha hovedansvaret for svømmerne på SOWSG i Berlin og er allerede i gang med 
å følge de opp. «Dette er en fin gjeng som alle er motiverte for å være best mulig forberedt til det 
som kommer og jeg gleder meg til fortsettelsen. Jeg tror vi får mange fine utfordringer, gode 
erfaringer og mye moro framover. Så håper vi også at oppmerksomheten rundt SOWSG kan bidra til 
å motivere flere svømmere til å ha et slikt mesterskap som mål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


