
C-gruppen – Oktober 2018 
 

I oktober hadde vi fokus på rygg-teknikk. Vi har øvd på linje, beinspark, vendinger, rotasjon, armtak, ryggstart. 

Vi har hatt mest fokus på rotasjon da det er her skoen har trykket mest for de fleste av utøverne i C-gruppen.  

 

● Uke 40 - Utøverne som deltok på alle 9 treningene denne uken, svømte ca 42 km! Denne uken 

inneholdt starten på høstleiren, og det var 13 utøvere fra C-gruppen som deltok på leiren. Vi hadde med 

oss en del utøvere fra D-gruppen, ungdomsgruppen og Volda, på treningene, så vi var på det meste 22 

utøvere på hver trening. Det var mye frafall på treningene under leiren, en del som var små syke før 

leiren startet eller ble smådårlig ila leiren, noe som gjorde at veldig få gjennomførte de harde 

treningene.  

● Uke 41 - Denne uken ble det gjennomført 4 svømmetreninger, skulle vært 5, men bassenget stengte. På 

disse 4 treningene ble det svømt ca 14 km. Det ble altså svømt ca 30 km fra lørdag til tirsdag under 

leiren, for de som gjennomførte alle treningene.  

● Uke 42 - Denne uken ble det svømt ca 22 km på trening, i tillegg deltok C-gruppen på Stord Swim 

Cup. Her deltok 12 utøvere fra C-gruppen, disse hadde til sammen 84 starter og satte 36 personlige 

rekorder.  

● Uke 43 - Denne uken ble det svømte ca 23 km på trening, i tillegg deltok C-gruppen på Søtt+Salt Cup. 

Her deltok 10 utøvere fra C-gruppen, disse hadde til sammen 56 starter og satte 34 personlige rekorder.  

● Uke 44 - Denne uken ble det svømt ca 27 km på trening, vi begynner å slippe opp litt på meter og 

intensitet inn mot hovedstevnet for høsten, som er Fana Sparebank Medley i uke 45, i det nyoppussede 

bassenget på Ågotnes! Vi øver også en del på vendinger og starter, mer nå enn til vanlig.  

 

Samlede testresultater for C-gruppen i oktober: 

● 1500 crawl kontinuerlig snitt på 23.27,4  i oktober, 10 stk gjennomførte. I september var snittet på 

23.27,4, 11 stk gjennomførte. 

● 15x100 crawl med snitt på 1.28,6 i oktober, 4 stk gjennomførte. I september var snittet 1.24,8, 9 stk 

gjennomførte. 

● 15x100 individuell medley med snitt på 1.37,4 i oktober, 6 stk gjennomførte.. Snittet i september var på 

137,4, 6 stk gjennomførte. 

● 4x400 cr med snitt på 6.02,5 i oktober, 3 stk gjennomførte. Snittet i august var på 6.24,1, 8 stk 

gjennomførte 

 

Vi har brukt en del tid på å prate med svømmerne denne måneden angående oppmøte, sykdom, hva som skal til 

for å komme opp i B-gruppen osv. Her trenger vi litt hjelp fra dere foreldre. Vi har, helt klart og tydelig, med 



veldig engasjert ungdom å gjøre, noe som er veldig gøy og positivt, de vil gjerne på trening selv om de er syke. 

Både for utøvernes egen del, og for de andre utøverne sin del, så er det bedre å holde seg hjemme en dag for 

mye, enn å komme på trening og bli verre og å smitte de andre utøverne. Det er bedre å ha “syk” notert på 

oppmøte en dag, enn å ha notert “møtt på trening, men gjennomførte ikke hele treningen” tre dager på rad.  

For å bli aktuell for å komme opp i B-gruppen, må utøverne stille på trening og de må gjennomføre treningene. 

Er de syke, må vi få beskjed, så noterer vi dette i oppmøtelisten, og dette er OK. Er de på skolen eller i en 

bursdag i ny og ne, så er det OK, men ikke hver uke. For å ha et snitt på 5 treninger i uken, så må man komme 

på 5 treninger i uken og gjennomføre disse, ikke komme på 5 treninger minus den dagen du var i bursdag, eller i 

middag hos bestemor, hvis dette skjer hver uke, så blir det et snitt på 4 treninger i uken og da får man ikke 

komme opp i B-gruppen.  

Samme gjelder om man kommer på trening og ikke gjennomfører den. Hvis de ikke klarer å gjennomføre alle 

treningene i C-gruppen, så klarer de det hvertfall ikke i B-gruppen. Opplever dere at utøverne stadig blir syke, 

ikke klarer å gjennomføre treningene, så er det gjerne nødvendig med mer mat, mer hvile, kanskje redusere med 

en trening midt i  uken, og deretter øke igjen når de har holdt seg friske og raske over en periode.  

NSF sa der veldig fint på sin instargam-story i går: 

 

Under ser dere hvordan vi fører oppmøte, om det er en gul trekant oppe i hjørnet, da betyr dette at de ikke har 

gjennomført treningen slik som treningen var planlagt. Den gule trekanten betyr at vi har lagt til en kommentar i 

den ruten, det kan feks være “svømte ca 40 min av treningen”, eller “svømte ca 2000m i dag” eller “svømete 



bare bein pga vondt i skulderen”:  

 

Er det noen spørsmål i forhold til dette, så er det bare til å gi beskjed :)  

 

Vi har også startet med mental trening denne måneden, info om dette har dere fått i Facebook-gruppen til 

C-gruppen.  

 

Sondre har startet å hospitere i C-gruppen ila oktober, og han får komme helt opp i C-gruppen i uke 45. 

Samtidig skal Vilde, Lykke, Katerina, Lars Kristian og Amalie starte hospitering i C-gruppen i uke 45. Grattis til 

alle sammen! Godt jobbet! 

 

I november skal C-gruppen delta på Fana Sparebank Medley, det er snakk om en helgesamling for C-gruppen 

helgen 17.-18. november på Bømlo (lite tilbakemeldinger på denne, kanskje vi skal flytte den slik at dere får litt 

mer tid til å planlegge? Svar gjerne Annett på dette i facebook-gruppen. Er det stemning for en helgesamling 

med kun C-gruppen i det hele tatt?), 24.-25. er det LÅMØ-samling for alle født i 2007 og 2008 i Bergen og 

omegn, og helgen 30. november - 2. desember er det Fredagsmedley og Nordialog Cup.  

 

Mvh 

Malin Moldeklev Dahle 

Hovedtrener Piraya-, D- og C-gruppen 

 


