
PRISER UTDELT I VESTKANSTSVØMMERNE I 2015 

Prisene ble delt ut på Juleavslutning på Askøy vgs søndag 20.12.15. 

Alle trenere og instruktører som var til stede 

 

(klikk på bildet for å få det større) 

Best resultat  

  Jenny Dale Gjerstad: 50 fly, med tiden 29,53, 611 poeng, 7.7.2015 NM Langbane 

 Joachim Throndsen: 1500m fri, 17.36,01, 521 poeng, 19,09,2015, Sparebank 1 SR-BANK cup 

Entusiastprisen  

 Henriette Dale 

 Aslan Bentley 

Størst utvikling (beste resultat 2014-2015) 

 Jenny Dale Gjerstad, økning på 185 poeng 

 Tobias Moen Olsen, økning på 130 poeng 

 

Representanter fra B-gruppen 

Hestholm  

 Ærespris (pokalen) gikk til Sonja Vabø 

Sonja har vært trener i over 10 år på Ågotnes og fremstått som en Bauta for trenere og barn på 

Ågotnes. 

Hun har også vært en trofast instruktør i Fjell kommune og hennes grundige metodikk i 

svømmeundervisningen har gjort at foreldre har reist lange avstander for å oppsøke hennes kurs. 

Løremateriellet som hun har utarbeidet er nå i bruk i alle avelinger i svømmeskolen til VS. Sonja har 

alltid stilt opp på treningsleirer og våre lokale stevner. 
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 Utmerkelse (blomst) til:  

o Oddvar Straume 

For alltid å stille opp på dugnadsaktiviteter i VS. Stevner, varetellinger, komiteer etc. 

Oddvar stiller også opp selv om aktuellt arrangement ikke gjelder hans egne barn. Oddvar er en 

svært god representant for frivillighets prinsippet i idretten 

o Nils Einar Johansen 

Aktiv trener gjennom 17 år. Har vært trener på alle nivå i klubben. Nils Einar har også vært en 

av «foreldretrenerene» som stiller opp som trener på dugnadsbasis. Han har alltid fokusert på 

idrettsgleden og gjennom den fått utøverene til å bli glad i idretten. I tillegg til trenerkarrieren har 

også Nils Einar vært den som har utdannet trenere og instruktører i VS. 

 

Sonja og Oddvar 

Kristiprisen 

 Piraya Askøy: Nora Johanne Færøy og Daniil Letiagin 

 Piraya Sandgotna: Malene Krabbedal og Stian Nordnes Nesse 

 Piraya Ågotnes: Kamilla Syrstad og Patrick Bøe 

 Sjøløve Askøy: Nora Foss Sandvær og Joseph-Haakon Kititi 

 Sjøløve Sandgotna: Maria Fonn O`Keefe og Marcus Osland-Rong 

 Sjøløve Ågotnes: Emilie Amundsen og Harald Hals 

 C-gruppe: Hanne Næss og Leander Larsen Nedreaas 

5 års medalje: 

 Jenny Dale Gjerstad 

 Frida Dale Skjorjanc 

 Kristian Myntevik 

 Sander Solsvik 

 Emmi Hanssen 

 Øyvind Kleppestrand 

 Anne von der Ohe 

http://www.vestkantsvommerne.no/wp-content/uploads/2015/12/Juleavslutning2015.jpg


10 år medalje: 

 Erlend Tvedt 

Medalje til alle som deltok på Julesvøm 2015 

 

(klikk på bildet for å få det større) 
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