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Bilde bak fra venstre: trener Henning Pryde, Aslan Bentley, Sander Antun, Jørgen Bakke, Tobias Moen Olsen, trener Sondre MøllForan fra 
venstre: Jenny Dale Gjerstad, Silje Tvedt, Eline Nygaard, Nathalie Tennebekk, Hanne Næss og Henriette DaleFOTO: Privat 



Travle tider for utøverne i Vestkantsvømmerne denne 
sommeren. Her er en oppsummering fra konkurransene 
i forrige uke. 

Oppslagstavlen: 11 Juli reiste elleve Vestkantsvømmere (VS) til 

Oslo for å delta på NM langbane i Tøyenbadet (fra 12 til 15 Juli). 

Resultatet ble en 13 plass i juniorklassen, nummer to av klubbene 

fra Hordaland. I seniorklassen kom vi på en 25 plass totalt. 

VS var representert i åtte senior finaler, selv om alle svømmerne 

fortsatt er juniorer. 

Av de 11 deltakerne kommer Silje Tvedt, Eline Nygaard og Henriette 

Dale fra Askøy. 

• Silje Tvedt svømte 400 individuell medley og satte personlig 
rekord med cirka fire sekunder. Hun svømte også 200 meter 
individuell medley på ny personlig rekord. 

• Eline Nygaard svømte en god 50 meter bryst og kom tett på sin 
egen personlige rekord. 

Henriette Dale fikk ikke konkurrert så mye på NM langbane. Dette 

fordi hun sammen med Hanne Næss (Bergen) og Tobias Moen 

Olsen (Sotra) måtte reise videre til Latvia for å representere Norges 

juniorlandslag under det Nordiske Ungdomsmesterskapet i Riga 14-

15 juli. 

Tobias har deltatt på Nordisk tidligere, mens for Henriette og 

Hanne var dette første gang med flagget på brystet i et 

internasjonalt mesterskap. 



Utøverne i fra Vestkantsvømmerne markerte seg meget godt på 

resultatlistene og kom hjem med totalt fire medaljer fra 

mesterskapet 

Hanne Næss ble nordisk mester på 800 meter fri, mens Tobias tok 

sølvet på både 1500 meter fri og 200 meter butterfly. I tillegg tok 

han en bronsemedalje på 400 fri. Henriette satte personlig rekord 

på sin 800 fri og tok sjetteplass på øvelsen. 

En målsetning for våre unge utøvere var også å få erfaring på dette 

nivået, og mest erfaring av alle fikk Tobias og Henriette med sine 

fem individuelle løp i tillegg til stafetter. 

 


