
C-gruppen – Februar 2018 
 
I februar har vi hatt fokus på rygg-teknikk. Vi har øvd på linje, beinspark, rotasjon, armtak, vending 
og ryggstart. Vi har også hatt fokus på vendinger og starter i ukene før LÅMØ-Vest og Allers Invest 
Cup.  

● Uke 6 - Denne uken var treningsmegden delt mellom LÅMØ deltakere og resten. De som 
deltok på LÅMØ-Vest svømte ca 10 km på trening denne uken, og ca 19 km med det de 
svømte under LÅMØ. De som ikke deltok på LÅMØ svømte ca 26 km, om de var på alle 5 
treningene. Under LÅMØ deltok 7 utøvere fra C-gruppen og på søndagen fikk vi inn en 
reserve, og Eirik fikk svømme 2 øvelser! Resten svømte 5 øvelser hver, som betyr 37 starter. 
Av disse satte utøverne 22 personlige rekorder. Adrian tok 6. plass sammenlagt, Linnea tok 3. 
plass og Leah tok 2. plass! Fantastisk!  

● Uke 7 - Denne uken var også programmene delvis delt. De som deltok på LÅMØ svømte ca 
17,5 km og resten svømte 12,5 km. I tillegg deltok utøverne på Allers Invest Cup, og 
tilsammen skal de ha svømt ca 22,5 og 17,5 km. Det var 9 utøvere fra C-gruppen som deltok 
på dette stevnet, disse hadde 78 starter og satte 55 personlige rekorder.  

● Uke 8 - vi har tatt det litt kuli denne uken. Hatt Livredning, leketid, sosialbein og annet kjekt, 
men når leiren startet om fredagen var det tilbake til ressursperiode og hardkjør ;) Ca 9 km 
man-tors. 

● Treningsleiren (uke 8 og 9) - Det deltok 17 utøvere fra C-gruppen på treningsleiren. Disse 
svømte rundt 35 km, i tillegg til å trene en time basis hver dag.  

 

Samlede testresultater for C-gruppen i februar:  
● 1500 crawl kontinuerlig snitt på 23.27,4 i februar. I januar var snittet på 23.07,0. Bra!  
● 15x100 crawl @1.50 snitt på 1.25,3 i februar. I januar var snittet 1.24,1. Flott!  
● 15x100 individuell medley med snitt på 1.37,3 i februar. Snittet i januar var på 1.42,9. Bra!  
● 4x400 cr med snitt på 5.59,7 i februar. Snittet i januar var på 6.06,1. Kjempe! Føreste gang 

under 6 min!  
Anna og Adrian hadde ikke testene med oss denne måneden, de trente med B, så det er veldig bra at 
snittet er så nærme det vi har hatt før, det betyr at resten av C-gruppen kommer like bak dem :D 
 

C-gruppen skal delta på stevnet Yngeltreff på Voss i mars, dette stevnet er uapprobert. Dette blir 
arrangert av Vestkantsvømmerne og Voss IL og er gratis å delta på for alle Vestkantsvømmere ;) Vi 
skal bo på Voss Folkehøyskole og stevnet blir arrangert i det helt nye Vossabadet!  

De skal også delta på Vårskvetten som arrangeres av Åstveit SK i Åstveithallen, dette stevnet er 
approbert.  

Det er også satt opp trening i påskeferien for C-gruppen. Fredag til onsdag i Askøyhallen, utøverne 
bor hjemme og trener en gang for dagen. Påmelding på hjemmesiden. Det er også mulig å melde seg 
på trening torsdag til mandag. Etter hvor mange som melder seg på blir det enten egne treninger for 
C-gruppen eller B- og C-gruppen trener sammen.  
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