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Vestkantsvømmerne fra Sotra imponerte under ungdomsmesterskapet i svømming sist helg. Tobias Moen Olsen (t.v.) tok tre medaljer. Aslan 
Bentley (i midten) fikk med seg hele seks pallplasseringer, mens Jenny Dale Gjerstad endte på femteplass i finalen på 50 meter butterfly.FOTO: 
Vestkantsvømmerne 

Svømmerne fra Sotra imponerte stort under 
ungdomsmesterskapet. 
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Aslan Bentley tok hele seks medaljer under ungdomsmesterskapet i 

svømming. 16-åringen fra Straume kronet et solid mesterskap med 

gull på 50 meter rygg. 

– Med medalje på seks av åtte øvelser ble dette et godt mesterskap 

for Aslan. Han markerte seg blant de tre beste på stort sett alle 

øvelsene han stilte opp i, konkluderer trener Henning Pryde i 

Vestkantsvømmerne. 

Mange medaljer 

I tillegg til å bli norsk mester på 50 meter rygg, fikk Bentley også 

med seg sølvmedalje fra 50 meter fri og 100 meter fri, samt bronse 

på 50 meter butterfly, 100 meter rygg og 100 meter medley. 

 
Aslan Bentley deltok på hele åtte øvelser og tok medalje på seks av disse. 16-åringen fra Straume tok blant annet 
gull og ble dermed norsk mester på 50 meter rygg. 
 Vestkantsvømmerne 

– Aslan stod for halvparten av den totale medaljefangsten til 

Vestkantsvømmerne i dette mesterskapet. Han var også del av 

stafettlaget som tok sølv på 4x200 meter fri, sier Henning Pryde. 



Det var ikke bare Aslan Bentley som markerte seg under 

ungdomsmesterskapet i svømming i Kristiansand sist helg. Tobias 

Moen Olsen imponerte på de lengre friøvelsene 200 meter, 400 

meter, 800 meter og 1500 meter. 15-åringen fra Knappskog tok 

bronsemedalje på både 400 meter- og 1500 meter fri. Han var også 

med på å ta sølv på 4x200 meter fri. 

– Tobias er Norges desidert fremste 15-åring på langdistanse, og 

han har flere ganger gjennom sesongen levert prestasjoner godt 

innenfor kvalifiseringskravet for nordisk juniormesterskap. Han er 

nå tatt ut til å representere Norge under nordisk juniormesterskap 

på Island fra 1. til 3. desember, sier Pryde. 

Best i fylket 

Vestkantsvømmerne ble den sjette beste klubben i landet, og var den 

klart beste klubben fra Hordaland i ungdomsmesterskapet. 

 
Tobias Moen Olsen. 
 Vestkantsvømmerne 

I tillegg til medaljegrossistene Aslan Bentley og Tobias Moen Olsen, 

var det også to andre ungdommer fra Sotra som deltok i 



mesterskapet. Jenny Dale Gjerstad (17) fra Areknappen deltok i 

juniorklassen på 50 meter butterfly. 

– Ved å kvalifisere seg til finalen viste Jenny at hun er en av landets 

fremste jenter på denne øvelsen. I finalen satte hun personlig rekord 

med tiden 28,02 og kom på femteplass. Jenny er i stadig utvikling 

og det er realistisk at hun er med i medaljekampen allerede til 

sommeren, mener Pryde. 

Glenn Bjærum (17) fra Straume deltok kun på stafett. 

I junior-NM fikk Bentley sølv på 50 meter rygg. Moen Olsen kom på 

fjerdeplass på 800 meter fri og 1500 meter fri, mens Dale Gjerstad 

kom på femteplass på 50 meter butterfly. 

 


