
Piraya-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 ;) ) 

Rett før oppstart av trening i august fikk vi dessverre beskjed om at Ågotnes bassenget blir stengt til 
over nyttår. De som trener på Ågotnes har fått tilbud om å trene på Fjell Ungdomsskole 2 dager i uken, 
de kan også trene med Piraya-gruppen på Askøy og/ eller Sandgotna så mye de ønsker! 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. 

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 og stup. 

 

Piraya-gruppen har deltatt på et stevne siden oppstart i august 

● Rekrutt-svøm, arrangert av Vestkantsvømmerne i Askøyhallen. Det var 19 utøvere fra 
Piraya-gruppen som deltok på dette stevnet. Disse gjorde det veldig bra! De fokuserte på 
arbeidsoppgavene og satte mange nye personlige rekorder.  Dersom du vet hvor mange perser 
som ble satt, så skriv det. 

I uke 39 gjennomførte vi  også alle test-seriene: 

● 100-800 kontinuerlig crawl svømmetest. Snittet for hele gruppen per 100m var i september 
2.41,1. I mai var snittet 3.00,7, altså en solid forbedring!  

● På 1-8x100 crawl var snittet for hele gruppen 2.56,0, mens det i mai var 3.01,6. Grattis! 

I august hadde vi oppstartsleir i Strandebarm. Her bodde vi på Strandebarm sportell og trente på 
idrettsanleggene like ved. Her deltok 4 utøvere fra Piraya-gruppen. Vi gikk på fjelltur, badet i sjøen og 
hadde det ellers veldig kjekt!  

Følgende svømmere har fått begynne å hospitere i D-gruppen etter sommeren: 

Marcus Brevik, Vilde Arefjord Elholm, Elias Pletten, Daniel Sivertsen og Lykke Madelene Tage, alle 
fra Sandgotna :)  

Det ble arrangert foreldremøte for Piraya- og D-gruppen i september, se referat i egen mail. Det har 
også blitt opprettet en egen facebook-gruppe for alle medlemmer av Piraya-gruppen til 
Vestkantsvømmerne, her bør alle melde seg inn, for her kommer det informasjon om endring i 
treningstider, påminnelse om påmelding på stevner osv. Gruppen heter “Piraya-gruppen VS” 

Piraya-gruppen skal delta på et stevne i oktober. Dette er Stord Cup, som arrangeres av Stord 
Svømmeklubb på kulturhuset på Stord 21.-22. oktober. 

Det arrangeres også treningsleir på Sandgotna i starten av høstferien! Her skal 10 utøvere fra 
Piraya-gruppen delta, så det skal bli veldig lærerikt og kjekt! 


