
PRISER UTDELTA AV VESTKANTSVØMMERNE I 2017 

 

Prisene ble delt ut på Juleavslutningen i gymsalen / Askøyhallen lørdag 9. desember.  

 

 

 

Kristi prisen 
Piraya gruppen: 
 
Askøy: 

• Lassse Kvammen Torgersen 

• Sofie Stensaker 
Sandgotna: 

• Ingeborg Sigdestad 

• Samti Shekib Ahmed 
Ågotnes: 

• Nicolay Skagen 

• Mali Legland Iversen 

 

 
 

 

 



Kristi prisen 

D-gruppen: 

Askøy: 

• Mikkel Myklatun 

• Weronica Kapsa 
Sandgotna: 

• Stian Nordnes Nesse 
• Anna Sigdestad 

 

Ågotnes: 

• Gaute Nymark 

• Miriam Angelica Tofting  
 

 

Kristi prisen 

C-gruppen: 

• Amanda Gilberg Bjærum 

• Joseph Haakon Kititi 

 



Best Resultat 

• Tobias Moen Olsen for 1500 fri, Junior NM Kristiansand. 15.43.37, 726 poeng 

(Klubbrekord). 

 

• Henriette Dale for 400 fri, Langbane NM Trondheim. 4.20.78, 682 poeng 

(klubbrekord). 

 

 

Best utvikling (størst fremgang fra ett år til neste år) 

• Tobias Moen Olsen  

Utvikling fra 2016-2017, 60 poeng 

 

• Henriette Dale 

Utvikling fra 2016-2017, 83 poeng 

 

 

 



Entusiastprisen A-rekrutt 

Prisen ble i år tildelt etter valg blant utøverne i A-rekrutt. 

• Henriette Dahle 

• Aslan Bentley 

 

 

Entusiastprisen B-gruppen 

• Hanne Næss 

• Jørgen Bakke 

 

 



 

 

Hestholm ærespris 

Æresprisen i år gikk til Oddvar Straume 

Pokalen tildeles i år til en forelder som har utmerket seg med innsats langt utover 
dugnadsinnsats som forventes i klubben. 
 
Oddvar sier aldri nei og stiller alltid opp på stevner, dugnader og leirer. I tillegg er han aktivt 
med og arrangerer sosiale aktiviteter for medlemmene. 
 
Vi ser også at han deltar på dugnad for andre svømmeklubber, også her nyter VS godt av 
dette da det er på fellesarrangementer for svømmeBergen. 
 
Hans innsats er med på å fremme VS som ett idrettslag som det er trygt og godt for 
medlemmene å være i.  
 

 

               

 



5 og 10 års medlemsmedalje

 

Fjorårets 5- og 10 års medlemsmedalje 

Disse skulle hatt medalje i fjor, men grunnet medaljene ble levert for sent ble de delt ut på 

årets juleavslutning.  

 

Årets medlemsmedalje gikk til: 

 



 

 



 

 

Deltakere på julesvøm: 

 

 



 

 

Dommere, trenere og instruktører: 

 



 


