
C-gruppen – April 2018 
 
I april har vi hatt fokus på butterfly-teknikk. Vi har øvd på bølge, kick (beinspark), armtak, timing 
mellom armer og bein, vending og start. 

 

● Uke 14 - De utøverne som svømte 5 treninger denne uken, svømte ca 22km.  
● Uke 15 - De utøverne som var på 3 treninger denne uken, svømte ca 10km, i tillegg deltok de 

mange på BSF, så totalt antall meter denne uken ble ca 20km. BSF var første langbane og 
internasjonale stevne for mange av utøverne i C-gruppen, 13 stk deltok. Å sammenligne 
kortbaneperser og langbaneperser er ikke helt ideelt, men vi kan si at utøverne gjorde en 
veldig god innsats, de lærte masse av å se på de andre utøverne og av å svømme på langbane!  

● Uke 16 - De utøverne som deltok på 5 trenigner denne uken svømte ca 23 km.  
● Uke 17 - Denne uken stengte Sandgotna, og det er ikke alle som fikk deltatt på alle trenignene 

de ville. De som fikk deltatt på de treningene som var, svømte ca 18km + løpetrening på 
onsdagen som var ganske hard! Det var også Fredagsmedley denne uken. Her deltok 6 
utøvere fra C-gruppen. Alle svømte 200 rygg og samme tilsammen 5 personlige rekorder! 
Grattis!  

 

Samlede testresultater for C-gruppen i april: 
● 1500 crawl kontinuerlig snitt på 22.37,4 i april. I mars var snittet på  22.40,7. Flott!  
● 15x100 crawl med snitt på 1.25,2 i april. I mars var snittet 1.20,1. Veldig bra! 
● 15x100 individuell medley med snitt på 1.34,5 i april. Snittet i mars var på 1.41,0. Kjempe!  
● 4x400 cr med snitt på 5.59,7 i april. Snittet i februar var på 5.59,7. Hehe. 

 
Anna Victoria Plassen og Adrian Larsen Hammer har gått opp i B-gruppen ila denne måneden. Anna 
Sigdestad, Malene Krabbedal, Weronica Kapsa og Fredrik Vikøren har fått starte hospitering i 
C-gruppen. Grattis til alle sammen!  
 

C-gruppen skal delta på 24 Chilli´s Cup og Langdistanse Cup i mai. 

 

God påske alle sammen!  

 

Mvh 

Malin Moldeklev Dahle 

Hovedtrener Piraya-, D- og C-gruppen 


