
Info om gjennomført trening for A-rekrutt i august og september            

Jeg håper alle fikk nytt godt av sommerferien, og at alle har kommet godt i gang med det 
nye skoleåret. Treningsmessig har vi fått gjennomført stort sett det som har vært 
planlagt, men da med noen tilpasninger som følge av stengte svømmehaller, sykkel-VM 
og lignende. 

Det har dessverre vært mye sykdom og en del reise blant utøverne. Dette fører selvsagt 
til noen justeringer, som igjen gjør at utøverne følger forskjellige belastningsrytmer i 
treningsperioden. 

Det er viktig for meg å presisere følgende: Den viktigste enkeltfaktoren for å bli god til å 
svømme og for å trives i idretten, er å holde seg frisk og skadefri. Dette må være prioritet 
én. Når vi holder oss frisk og skadefri vil vi kunne gjennomføre den treningen som kreves 
for å nå de målene vi setter oss. 

Hittil i sesongen har vi hatt en forholdsvis lang ressursperiode med mye trening og lite 
konkurranser. Vi har opprettholdt en høy mengde og lagt et godt grunnlag for videre 
utvikling gjennom sesongen. 

Det første stevnet kom nå i helgen. Målsettingen med stevnet var å komme i modus for 
konkurranse og øve på rutiner før, under og etter løp(ene). Selv om vi konkurrerer jevnt 
gjennom sesongen, er det ”lett” for kroppen å glemme hvordan det er i konkurranse når 
det blir noen måneder siden sist. Det jeg så i løpet av helgen viste og at noen er mer 
rustne enn andre. Alle i gruppen hadde godt av å komme i gang med en konkurranse og 
kjenne hvordan det er på kroppen, med de rutinene som også hører med. Stort sett er vi 
der vi ønsker å være, og ser frem til å stadig utvikle oss gjennom sesongen. 

Antall gjennomførte økter i forholdsvis august og september var 24 og 37. I tillegg hadde 
vi to utøvere på treningsleir med landslaget, som fikk gjennomført en del mer trening i 
perioden. 

Totalt antall treningstimer denne perioden var godt over 100 timer. 

Totalt har, de som har vært på alle treninger, svømt ca 282km i august og september. 

Vi fikk gjennomført to av tre tester denne perioden (se under). Gjennomsnittstidene for 
gruppen har forbedret/ikke forbedret seg med følgende: 

30x100 cr: 2,6 sekund dårligere pr 100m enn før sommeren. 

2500 cr: 1,2 sekund forbedring fra august til september, og 2,0 sekund dårligere pr 100m 
enn før sommeren 

 

Hilsen Henning. 


