
Oppsummering etter LÅMØ VEST 2018 

 
Første dag av LÅMØ-Vest 2018  
 
For de yngste gruppene er dette årets store begivenhet og utøverne har brukt 
månedsvis på å kvalifisere og forberede seg! 
 
6 utøvere fra D-gruppen, 7 fra C-gruppen, 5 fra B-gruppen og 3 fra A-gruppen deltar i 
år, i alt 21 utøvere født 2002-2007  
 
Dag 1, økt 1: 
2007 svømte 50 fly 
2006 svømte 100 fly  
2005-2002 svømte 400 fri  

• Linnea tok bronse på 100 fly i 2006-klassen 

• Leah tok gull på 100 fly i 2006-klassen 

• Anna tok bronse i 2005-klassen 

• Hanne tok gull i 2004-klassen  

• Andreas R. tok bronse i 2003-klassen 

• Tobias tok gull i 2002-klassen  
 

Det ble satt 14 personlige rekorder  
2 dager og 4 økter gjenstår, dette er bare begynnelsen 👏🏽 

 

  



Økt 2 på LÅMØ-Vest 2018 er gjennomført  
 

2007- og 2006-klassen svømte 400 fri i dag morges, mens 2005-2002 svømte 100 
fly! 

 

Vi fikk 2 medaljer på denne økten!  

• Linnea tok bronse på 400 fri i 2006-klassen 

• Tobias tok bronse på 100 fly i 2002-klassen  
 

Gjengen satte 15 personlige rekorder i denne økten  
Økt 3 starter kl 15 og da skal det svømmes 100 og 200 bryst  
 

  

  



Økt 3 av LÅMØ-Vest 2018 er ferdig 
svømt og dag 2 er over  
 
2007-klassen svømte 100 bryst og 
2006-2002 svømt 200 bryst  
 
Henriette til bronse i 2003-klassen  
 
Sammen satte vi 15 personlige 
rekorder  
Vi gleder oss til dag 3 og de to siste 
øvelsene  
 

 
Økt 4 på LÅMØ-Vest 2018 
er gjennomført  

2007-klassen svømte 100 
rygg i dag morges, mens 
2006-2002 svømte 200 rygg! 

 
Vi fikk 3 medaljer på denne 
økten – 200 rygg!  

• Leah tok sølv i 2006-
klassen 

• Linnea tok bronse i 
2006-klassen  

• Henriette tok GULL i 
2003-klassen  

 
Gjengen satte 14 personlige 
rekorder i denne økten, tross 
et skjevt tak å svømme etter  
 

 

 
 
 
 

 

  



Økt 5 på LÅMØ-Vest 2018 er over  
 

Alle klassene svømte 200im i denne økten og fikk vise framsyn allsidighet! 

 

Vi fikk 2 medaljer på denne økten!  

• Leah tok bronse i 2006-klassen  

• Henriette tok sølv i 2003-klassen  
 
Gjengen satte 15 personlige rekorder i denne økten  

 

 

 

Da er LÅMØ-Vest over for 2018! 

 

Vi har deltatt med 22 utøvere, en ble strøket fredag pga skade og en kom inn som 
reserve søndag morgen, så da ble det 22 utøvere i vannet totalt  
 
Vi fikk 6 sammenlagtplasseringer  

• Tobias Moen Olsen fikk 2. plass sammenlagt i 2002-klassen 

• Henriette Dale fikk 2. plass sammenlagt i 2003-klassen  

• Leah Emilie Stensaker Nilsen fikk 2. plass sammenlagt i 2006-klassen 

• Linnea Solsvik fikk 3. plass sammenlagt i 2006-klassen  

• Hanne Stamnesfet Næss fikk 6. plass sammenlagt i 2004-klassen  

• Adrian Larsen Hammer fikk 6. plass sammenlagt i 2005-klassen 
 



 
 
Grattis til alle de flotte, flinke utøverne våre som har støttet hverandre og backet 
hverandre opp gjennom hele helgen og på tvers av grupper og årsklasser! Sammen 
blir vi gode  
 
Vi har også fått en liten gjeng kvalifisert til ÅM i april  
 
 


