
C-gruppen – Januar 2018 
 
I januar har vi hatt fokus på crawl-teknikk. Vi har øvd på linje, beinspark, rotasjon, armtak, vending 
og stup. 

 

● Uke 1 - De som deltok på alle treningene svømte ca 21 km denne uken 
● Uke 2 - De som deltok på alle treningene denne uken svømte ca 16 km. I tillegg kommer 

Fredagsmedley og stevnet på Karmøy, og vi regner med at de fleste fikk svømt ca 22 km. På 
Fredagsmeldey deltok 3 utøvere fra C-gruppen, disse hadde 3 starter og satte 2 personlige 
rekorder! Grattis! På Haugland Kraft Open deltok 14 utøvere fra C-gruppen, som hadde 
tilsammen 80 starter og satte 64 personlige rekorder! Utrolig bra!  

● Uke 3 - De som deltok på alle treningene denne uken svømte ca 15 km. Utøverne deltok også 
på LÅMØ-kvalik og vi regner med at de fleste svømte ca 19 km denne uken. På 
LÅMØ-kvalik deltok 14 utøvere fra C-gruppen. Disse svømte alle 5 øvelser hver, noe som 
utgjør 70 starter, hvorav 45 ble personlige rekorder, selv når det bare var en uke siden de sist 
svømte de samme øvelsene!  

● Uke 4 - De som deltok på alle treningene denne uken, svømte ca 25 km. 6 stk deltok også på 
Nyttårsstevnet denne helgen, og fikk svømt enda litt lengre. Siste skikkelig harde uken før 
LÅMØ/ Allers Invest Cups er gjennomført :D 

● Uke 5 - De som deltok på alle treningene denne uken, svømte ca 21 km.  

 

Legg merke til at totalt antall km per uke er for 5 treninger; 3 lokale treninger og 2 fellestreninger. De 
som går på 6 treninger i uken, svømmer litt lengre. Vi er oppe i ca 5 utøvere som går på 6 treninger i 
uken nå, veldig bra!  

 

Samlede testresultater for C-gruppen i januar:  
● 1500 crawl kontinuerlig snitt på 23.07,0 i januar. I desember var snittet på 23.01,5. Bra! 

Denne måneden har ALLE utøverne i C-gruppen tatt denne testen, jeg tror det er første gang 
noen sinne!  

● 15x100 crawl @1.50 snitt på 1.24,1 i januar. I desember var snittet 1.24,9. Flott!  
● 15x100 individuell medley med snitt på 1.42,9 i januar. Snittet i desember var på 1.41,3. Bra!  

 
Adrian Larsen Hammer skal starte å hospitere i B-gruppen etter LÅMØ. Grattis!  

Det er 7 utøvere fra C-gruppen som har klart å kvalifisere seg til LÅMØ-Vest 2018, som er 
førstkommende helg i ADO Arena! Grattis til Anna, Leah, Joseph, Adrian, Linnea, Amanda og 
Nikolai! Følg med her for å se om det er flere som kommer med 
http://www.medley.no/?page=lamo2018. Det er også muligheter for at vi hiver noen inn om noen 
stryker seg på lagledermøtet fredag kl 12.00!  

C-gruppen skal delta på Allers Invest Cup i mars som er helgen før vinterferien. Dette arrangert av 
BSC på Stemmemyren, og er hovedstevnet denne makrosyklusen for de som ikke skal til 
LÅMØ-Vest.  

C-gruppen skal også delta på treningsleir på Sandgotna i vinterferien! Her håper vi alle blir med, vi 
hadde så godt oppmøte på høstleiren, 100% av C-gruppen deltok! Påmeldingsfrist i dag 5.2! 

http://www.medley.no/?page=lamo2018
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