
Info om gjennomført trening for B-gruppen august og september 

 
Ved ny den nye sesongen så har det også kommet en del endringer for B-gruppen, vi har 
hatt et par utøvere som har flyttet over til Ungdomsgruppen. Samtidig som vi har gått ifra to 
B-grupper til en gruppe. Det har også vært noen endringer på trenersiden, hvor Julie har 
valgt å si opp sin stilling i Vestkantsvømmerne og har nå begynt i Åstveit. Vi ønsker Julie 
lykke til på ferden videre! 

 
Treningen for sesongen startet opp tidlig i august med to treninger for dagen på Askøy. Her 
fikk vi terpet mye på teknikk og fikk en rolig start på svømmingen, etter litt over en uke på 
Askøy startet oppstartsleiren på Strandebarm. Vi kommer denne sesongen til å øke 
treningsmengden noe, det vil si at vi kommer til å trene mer og svømme lenger. En 
konsekvens av dette er at vi kommer til å øke med en trening i uken fra 6 til 7 eller fra 7 til 8, 
avhengig av hvor lenge de har svømt i gruppen og alder. 
Treningsgjennomføringen til nå har vært god og vi har fått gjennomført alt av planlagt trening, 
selv om vi har støtt på et par utfordringer med stengte basseng og sykkel-vm. 
 
Det har vært en del sykdom i gruppen etter sommeren. Så selv om det er fint vær når 
treningen starter klokken 18.00, så er det ikke sikkert at det er like fint og varmt når treningen 
er ferdig klokken 21.00, så vær forberedt og ikke gå ut fra svømmehallen uten noe på hodet. 
 
Til nå i sesongen har vi vært igjennom en lang resursperiode og har lagt et godt grunnlag for 
resten av sesongen. Forrige helg (30.9-01.10) gjennomførte vi sesongens første stevne. 
Stevnet var et viktig treningsstevne hvor utøverne fikk øvd på rutiner rundt oppvarming, 
løpsopplegg osv. Stevnet gikk over all forventning resultatmessig, noe som lover godt for 
resten av sesongen. 
 
Gruppen som helhet har forbedret seg på samtlige tester denne sesongen. 

 
2000 test 0.9 sekund forbedring i snitt pr 100. 
20 X 100 1.2 sekund forbedring i snitt. 
10 X 200 im 4.2 (!) sekund forbedring i snitt. 

 

Hilsen Sondre  


