
C-gruppen – August og september 
2017 
 

Sommeren er over, sesongen er i gang. Det ser ut til at utøverne har brukt sommeren på å 
samle energi og motivasjon og holde treningen litt vedlike. Vi trenere har brukt litt av 
sommeren på å planlegge den nye sesongen, og vi er klare for 2017/ 2018! (også brukt litt på 
å slappe av, flytte, reise ;) ) 
 
Vi har over sommeren delt C-gruppen opp i 3 avdelinger, slik som C-gruppen var før og D- 
og Piraya-gruppen er nå, med en gruppe på Sandgotna, Askøy og Ågotnes. Dette er for at 
utøverne skal få trene lokalt, og bruke mindre tid  på å kjøre til og fra trening og for å 
redusere kostnadene når det kommer bompenger også på Sotrabroen.  
Dessverre fikk vi beskjed om at Ågotnes bassenget blir stengt til over nyttår, etter at 
avgjørelsen om tredelingen var tatt og treningstidene for alle gruppene fastlagt. Når Ågotnes 
åpner igjen blir det imidlertid veldig bra! Nytt ventilasjonsanlegg og oppusset basseng gjør at 
treningen finner sted i et mye mer trivelig bad. 
Vi har også opprettet en ungdomsgruppe. Her kan alle som ønsker å trene litt mindre, kanskje 
ikke ønsker å konkurrere, få en mulighet til å bli i VS sitt miljø. Her er det ingen krav til 
oppmøte o.l. 
 
I august hadde vi fokus på grunnleggende teknikk, i alle svømmearter, vendinger og starter. I 
september har vi kost oss med å gå i dybden på crawl-teknikk. Vi har øvd på beinspark, 
armtak, rotasjon, pusteteknikk, linje, vendinger, stup og mye fokus på å få beina og armene til 
å jobbe sammen på en mest mulig effektiv måte.  
 
Vi prøver alltid gradvis å øke treningsbelastningen. Det skjer ved å øke antall timer trening i 
vannet og /eller på land, meter, meter per time trening eller intensiteten i treningen.  
I fjor hadde C-gruppen 10 treningstimer i bassenget + 2 timer basis-/landtrening i uken. 
I høst, når Ågotnes er stengt, får de 8,5 treningstimer i bassenget, men vi har øket til 3 
treningstimer på land. Når Ågotnes åpner igjen får vi 9,5 timer i bassenget og 3 timer 
basistrening. Dette skyldes at fredagstreningen blir 1 time kortere fordi den er på Sandgotna 
og lørdagstreningen blir 30 min kortere fordi den er om morgenen. Noen fredager får vi 
hoppe i vannet tidligere, fordi B-gruppen da ofte er ferdig 10-30 min tidligere, og da kommer 
vi opp i 9 timer (10 over nytteår) i bassenget i uken!  
Vi vil likevel legge opp til å svømme  like mye per uke, nå i høst som i fjor, ved å øke 
treningshastigheten = svømme flere meter per time, for så å øke metertallet etter nyttår når vi 
får 1,5 time mer treningstid  i bassenget. 
Det som er viktig, er at utøverne tåler den totale belastningen (trening, skole, venner, lekser, 
kjøring til og fra). Denne må også økes gradvis, her må foreldre være med å hjelpe til og se 
hvor mye utøverne tåler totalt.  
 
 

● Uke 32+33. På treningsleiren på Strandebarm fikk vi gjort mye bra på land. 
Kvaliteten på luften inne i svømmehallen gjorde at vi ikke fikk svømte så mange 



meter som vi hadde planlagt, men vi fikk gjort masse arbeid innenfor grunnleggende 
teknikk ferdigheter. Vi trente på å flyte, linjeholdning, beinspark, bølge, vending m.m. 
Da vi kom tilbake fikk vi litt tid i Askøyhallen, så her fikk vi tatt igjen noen meter. Vi 
fikk gjennomført i ca 20 km på 10 treninger. 

● Uke 34. Dette skulle være oppstart av trening i alle bassenger, men pga oppussing 
både på Ågotnes og Sandgotna, var det bare Askøy vi fikk bruke denne uken. Det 
viste seg, at Ågotnes ikke kom til å åpne igjen før i januar, og vi måtte snu litt på ting 
og tenke litt nytt. Denne uken fikk vi gjennomført 4 treninger og svømte ca 18 km.  

● Uke 35. Vi prøver å øke antall meter gradvis til vi kommer opp på 18-25 km. Denne 
uken svømte vi ca 19 km.  

● Uke 36. Nå kom vi i gang med normale treningstider både på Askøy og Sandgotna. 
Det blir litt trangt på Sandgotna, men det har de bare godt av ;). Ca 19 km. Denne 
uken startet vi med crawl-teknikk.  

● Uke 37. Ca 20 km, 8,5 time svømming + 3 timer basis.  
● Uke 38. Ca 20,5 km, 8,5 time svømming + 3 timer basis.  
● Uke 39. Ca 14 km + fredagsmedley + Salt+Salt Cup  

 
 
Vi har ikke lengre egne testuker, men har testene fordelt utover ukene. Dette ble beskrevet i 
referatet fra foreldremøtet.  

● 1500 crawl kontinuerlig snitt på 23.45,6 i september og på 24.59,7 i august. Siste test 
før ferien var i juni med snitt på 24.54,3. I oktober 2016 hadde C-gruppen denne 
testen for første gang, da hadde gruppen et snitt på 26.37,1. 

● 15x100 crawl @2.00 snitt på 1.31,4 i september og 1.32,7 i august. I juni var snittet 
1.35,2 @2.00. I oktober 2016 hadde C-gruppen denne testen for første gang, da hadde 
gruppen et snitt på 1.36,8.  

● 12x100 individuell medely har vi øket til 15x100. Dette for at det ikke skal være så 
stort sprang opp til testen som gjennomføres  i B-gruppen, som er 10x200 individuell 
medley. Snittet i september var 1.42,2 og i juli var det 1.46,8 på 12 stk. Vi rakk ikke å 
ha denne testen i august. I oktober 2016 hadde C-gruppen denne testen for første 
gang, da hadde gruppen et snitt på 1.48,8 (12 stk).  

 
Foreldremøte ble holdt i september, referat i egen mail.  
 
Første stevne for sesongen var fredagsmedley og Søtt&Salt Cup. På Fredagsmedley deltok 10 
utøvere fra C-gruppen. Alle svømte 200 bryst og alle satt personlige rekorder! :D  
På Søtt+Salt Cup deltok 12 utøvere fra C-gruppen. Dette var et langt stevne, men utøverne 
var flinke å kle på seg, være ute i gangen, spise, drikke og varme godt opp før hvert løp. Så 
det gikk veldig bra læll. C-gruppen hadde 70 starter og satt 60 personlige rekorder!  
 
I oktober kjører vi høstleir på Sandgotna, hvor vi er 23 utøvere som trener med C-gruppen! 2 
fra ungdomsgruppen, 2 fra Volda og 19 fra vår egen C-gruppe! Dette blir bra! Vi skal prøve å 
få inn noen teori timer ila leiren hvor vi skal snakke om ernæring, motivasjon, trening, mål og 
framtiden, i tillegg til mye bra trening! Deretter kommer Stord Cup og ADO Cup (er nå åpent 
for 2006 og eldre).  


