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Aalesund Svømme- og Livredningsklubb (AaSLK)  har i løpet 
av de siste ti årene jobbet mye med å utvikle enkeltutøvere 

som ønsker å ta neste steg i sine respektive karrierer. Det er en 
modell som vi har lyktes veldig godt med.  
 
Flere yngre utøvere er nå langt foran nivået til våre nåværende 
landslagssvømmere da de var på samme alder. Vi har også stor 
pågang av utøvere som vil satse. Derfor har vi jobbet mye dette 
året med å organisere utviklingsløpet deres. 

Frem mot 2016 har vi ambisjoner om å bli en dominerende 
klubb, ikke bare i Midt Norge, men også en betydelig talent-
fabrikk for landslaget. Vi vil dessuten levere gode resultater 
på elitenivå i Norge og i Norden. Klubbens aller beste skal ha 
muligheten til å hevde seg på et internasjonalt nivå. I 2016 er 
det OL i Rio, Brasil. Med maksimal uttelling kan en eller flere av 
våre delta der.

Første steget var å sette sammen et trenerteam som ønsker å 
jobbe ambisiøst og sammen for løfte hele klubben.  Ansettel-
sen av Glenn G. Cudmore sørger for at gruppen bak seniorene 
nå får tilsvarende oppfølging som våre landslagsutøvere i dag 
fikk,  for å komme opp på nivået de har i dag. 
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Første utgivelse: Desember 1973

NAVN:  Alexander Hagenes 
ROLLE:  Hovedtrener siden 1. januar 2009.  Fra da av 
har klubben innkassert over 60 kretsrekorder, tatt over 
30 medaljer i nasjonale mesterskap (syv mesterskaps-
rekorder) og det er satt seks norske juniorrekorder. 
Alexander har ansvar for satsingen til de aller  beste  som 
satser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han er også 
trener for Masters og står for diverse sporslig koordinering.

Trener Alexander Michelsen har alltid gjort en god jobb der vi 
har brukt han. Nå vil han stille opp litt oftere. Mads Steffensen 
har takket ja til å trene Medley Blå fast, etter å ha vært en anven-
delig potet i flere år.

Det andre steget for klubben er å jobbe trofast etter en flerårig 
utviklingstrapp - med trenings- og konkurransemål. Her handler 
det om å gjøre riktig trening i riktig alder. Dette steget blir vi 
aldri ferdig med, det må følges opp hver uke og hver trening.

Lojalitet til en flerårsplan medfører til tider at vi ikke jobber med 
de tingene som foreldre vil at vi skal jobbe med: Tinga som gir 
resultat her og nå.  Vi har en plan med det vi gjør, og vi jobber 
langsiktig. Ikke bare et helt år, ikke bare to... Men i fireårs perio-
der. Fra en begynner å trene i ung alder har klubben et 8-12 års 
perspektiv på når treningselementer introduseres.  

Hovedtrener Alexander Hagenes sammen med styreleder Gunnar Haagensen  følger med utøverne på NM-langbane i Oslo 2012. FOTO: Doris Ruud.

Veien mot 2016
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Aalesund Svømme- og Livredningsklubb (AaSLK) fortsetter 
utviklingen mot å bli en av landets ledende svømmeklub-

ber.  Økonomisk har vi et godt fundament, takket være mange 
gode sponsorer og annonsører.  Aquarius gir oss en fin måte å 
presentere disse.  

Klubbens aktiviteter er trening, treningsleire, landslagsdelta-
kere, stevnedeltagelser i inn- og utland og svømmeinstruksjon.  
Nytt av året er en femårs samarbeidsavtale med Sparebanken 
Møre som setter fokus på svømmeopplæring av barn.  Dette 
sikrer opplæring av opp i mot 700 barn og unge årlig i bassen-
get på Moa.  Ålesund kommune stiller hallen til disposisjon  
(og i 2012-2013 også skolebasseng) som gir oss muligheten til å 
gjennomføre dette.

Klubben har 120 aktive svømmere.  Disse trener i vann fra to 
til elleve ganger i uken.  Mange meter blir det og mange lange 
timer på kanten for vår trener Alexander Hagenes.  Denne høsten 
får han blant annet hjelp av nyansatte Glenn  G. Cudmore.  

Vi gjennomfører tre samlinger i klubbregi i løpet av året og i til-
legg har vi tre landslagssvømmere som reiser på samlinger med 
landslag. Vi avholder skolemesterskap og to stevner lokalt, samt 
deltar på en rekke stevner i fylket/kretsen.

NAVN:  Gunnar Haagensen
ROLLE: Styreleder i klubben med spesielt ansvar for at den 
daglige driften går rundt. Han er i tillegg veteran i klubben og 
svømmer i gruppen  “Masters”. 
Frem til fjorårssesongen var han klubbmester på 50 bryst – 
en rekord han måtte overlate til yngre krefter - selv om den 
fortsatt står som norsk Masters rekord. 

Det er mange foreldre som står på for å få dette til, og vi er disse 
en stor takk skyldig.  Gjennomføringen av lokale stevner er spe-
sielt arbeidskrevende.  Disse blir effektivt og godt gjennomført.  
Personalet ved Moa svømmehall er positive og hjelpsomme. 

Nivået i klubben har blitt lagt merke til også utenfor landets 
grenser.  Klubben hadde Ole Martin på Norges gullag på 4*200 
fri under junior Nordisk mesterskap og Sigurd tok gull i samme 
mesterskap på 4*100 medley.  Veronica er i god driv og tar 
stadig nye steg mot internasjonalt nivå. Det rører på seg blant 
de yngre også.  

Det blir spennende å følge klubben fremover i årene som kommer.

Takk til alle bidragsytere.

Den viktigste begivenheten i år er gaven vi har fått  fra Sparebanken Møre som skal brukes til talent/svømmeutvikling, samt svømmeopplæring for barn i Ålesund.
Vi vil takke alle våre sponsorer og annonsører - hver og en - for de verdifulle bidragene til den etterhvert svært omfattende driften i klubben.  

En klubb som 
fosser frem!

En aktiv bidragsyter
- Sparebanken Møre ønsker å være en aktiv bidragsyter slik at svømmeklubben kan fortsette det gode 
arbeidet som blant annet har gitt svømmere i verdensklasse de senere år. 
Aalesund SLK er et forbilde for unge svømmere i fylket vårt, noe vi er stolte over. Hvert år får et stort 
antall barn kurstilbud og får tidlig lære seg å svømme, noe vi synes er veldig viktig – spesielt siden vi 
bor her med havet som nærmeste nabo. 

- Banken ser på klubben som et godt forbilde med god moral og sunne verdier, helt i tråd med bankens 
egne verdier sier banksjef Merete Wiig. Det er hun som på vegne av Sparebanken Møre har signert 
avtalen med svømmeklubben vår.  BANKSJEF MERETE WIIG
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FOTBALL. Vålerenga og Rosen-borg er enige om en overgangfor midtstopper Stefan Strand-berg (21).
Spilleren passerte mandag denmedisinske testen i Trondheimog har signert en kontrakt påtre og et halvt år med Rosen-borg.
– Jeg kommer til Trondheimfor å vinne gull. Ingentingannet er godt nok for en klubbsom Rosenborg, sier Strand-berg til rbk.no.

Strandberg til RBK

FOTBALL. KriserammedePortsmouth risikerer å miste tipoeng i mesterskapsserien.Mandag ble det bekreftet atklubben ønsker å bli satt underadministrasjon.Det blir i tilfelle annen gang pålike mange år at klubben fraden engelske sørkysten opple-ver dette.
Portsmouth er i neste ukeinnkalt til høring på grunn avmanglende innbetalt skatt.«Pompey» har heller ikke mak-tet å betale verken spillere ellerledere lønn siden januar.

Portsmouthmot konkurs

FOTBALL. Marco van Bastenovertar sommanager i Heeren-veen i sommer.Han får jobben til suksessrikeRon Jans. Heerenveen ligger påtredjeplass i æresdivisjonen.47-årige van Basten var enfantastisk angriper. Han trenteAjax en kort periode etter athan ledet Nederlands landslagfra 2004 til 2008.

van Basten tilHeerenveen

FOTBALL. Dersom lokalpoliti-kerne godtar planen vil Startslippe å betale 3,2 millionerkroner i renter til kommune ogbank.
I tillegg skal det legges kunst-gress på Starts hjemmebane.Økonomidirektør Terje Fjell-vang i Kristiansand kommunehar forhandlet fram et forslagtil løsning på vegne av rådman-nen.
– Vi oppfatter situasjonensom dramatisk og at det er ensjanse for konkurs. Derfor harStart, Sparebanken Sør ogkommunen funnet en løsningsom vi presenterer, sier Fjell-vang til NRK.

Start blir berget?

FOTBALL. Glasgow Rangers er istore økonomiske vanskelighe-ter. Det skotske storklubbenvarsler nå at den er nær ved å blisatt under administrasjon.Den tradisjonsrike fotballklub-ben fra Glasgow kan bli nødt til åbetale over 440millioner kroneri skatt dersom de taper en retts-sak mot de britiske skattemyn-dighetene.
Rangers har vunnet den skot-ske eliteserien hele 54 ganger.Det er skotsk rekord. Klubben erregjerende mester i Skottland,men ligger for tiden på annen-

plass fire poeng bak erkerivalenCeltic.
Ifølge rapportene fra Skott-land har klubben fem dager påseg før den blir nødt til å sette segunder administrasjon. Rangerser en av de mest populære klub-bene i Storbritannia og har hattet tilskuersnitt på over 45.000denne sesongen. Å spille i denskotske eliteserien er imidlertidlangtmindre innbringende enn iden engelske versjonen, dersponsorinntekter og penger frasalg av TV-rettigheter er langthøyere.

Rangers i kjempetrøbbel
SKIRENN. Laurdag er det igjenklart for Høgenibba fjelltele-mark i Hornindal.Arrangøren lokkar med fan-tastisk utsikt over ein enormfjellheim i grenseområdetmellom Nordfjord og Sunn-møre.
Fjellet Høgenibba er 1191meter over havet, og den om lagseks kilometer lange løypa harein høgdeskilnad på 1056meter.Løpet er med i FjelltelemarkCup 2012, eit cupsamarbeid derogså Sogndalsrittet i Sogndal,Heggmyrane rett ned i Hafslo

og Sognefjordrennet i Leikangerer med.
I Hornindal kan ein konkur-rere i fleire klassar. Rekrutte-ringsløpet Fossane Ned er fordei mellom tolv og 14 år. Deiunder tolv år kan delta i Minin-ibbas Telenorkarusell, der det erlagt opp til skileik.Frå 15 år og oppover kan eingå både opp på Høgenibba ogrenne ned på tid, eller ein kan tatid berre i løypa nedover. Det erogså ein trimklasse, som er openfor alle.

Klart forHøgenibbaned

FJELLTELEMARK. Løpet med Hø-
genibba i sentrum vart arrangert
for første gang i 2007.

Landsdelsmønstringen isvømming (LÅMØ) for yngresvømmere i Kristiansund bleen maktdemonstrasjon fraÅlesund Svømme & Livred-ningsklubb (ÅSLK). Klubbenstakk av med hele 19 første-plasser.

SVØMMING. I tillegg til demange seirene endte klubbenopp med 11 andreplasser og 17tredjeplasser, samt en mengdepersonlige rekorder da landsde-lens beste svømmere i alderen 11-til 15 år møttes sist helg. ÅSLKble suverent klubben i regionensom sanket flest medaljer iLÅMØ i Kristiansund.

Omgjort i poeng var ogsåÅSLK-svømmerne i teten: 1.plass i sine årsklasser: SiljeMariBjørlykke , Victoria Tolaas og Si-gurd Holten Bøen. 2. plass: Hel-ena Solvoll Pettersen, WilliamMikal Ruud og Ina K. Haagen-sen, 3. plass: Martine Hjeltnes,Håvard Vartdal, Sigbjørn Mar-ken Smenes, Andrine J.Holen ogFredrikkeMuri Schrøder.
Tre klasserekorder. - Jeg er stortsett godt fornøydmedalle våre22utøvere i troppen, men vil dennegangen spesielt trekke frem inn-satsen til de yngste, sier ÅSLKshovedtrener AlexanderHagenes.– Alle som deltok, fra de eldstefødt 1997 til de yngste født i 2001komhjemmed finepersonlige re-korder. Av utøverne våre stodSiljeMariBjørlykke (12)ogSigurdHolten Bøen (15) for de størsteprestasjonene.De sattenyenasjo-nale rekorder i sineårsklasser, for-tellerHagenes.På 400 meter fri svømte SiljeMariBjørlykke innpå tida4.51.27.Dette er en forbedring av gjel-

dende rekord på hele 5,62 se-kund. Sigurd Holten Bøen satteny norsk aldersrekord på 400meter fri med tida 4.05.88 ogmed tida 58,63 på 100meter but-terfly.
Victoria Tolaas svømte inn tilen flott førsteplass i klassen 13 år.Best i landet. Landsdelsmønst-ringen foregikk for øvrig på femsteder i landet denne helga.

Sammenlignes de nasjonale re-sultatene innkasserte både Bjør-lykke og Holten Bøenførsteplasser også nasjonalt. Vic-toria Tolaas tok her en fin åt-tende plass.

Godt trenerteam. HovedtrenerHagenes hadde med en god tre-nerassistent i Veronica Bjørlykketil Kristiansund. Landslagss-væmmersken Veronica tok segtid denne helga tid til å støtteklubben litt ekstra. Veronica drarfor øvrig på to ukers samlingmed kvinnelandslaget til Tene-rife mandag 13. februar.Også Volda, Brattvåg og Herdstilte med tropper i Kristian-sund. Herds Oscar Wiik opp-nådde flere sterke resultater isin klasse, og poengmessig varhan nest beste gutt blant demsom er født i år 2000.Volda og Brattvåg leverte jevntbra resultater uten å nå helt oppdenne gang.

HELGE SKUSETHhelge.skuseth@smp.no

MedaljegrossistenÅSLK

BEST I LÅMØ. Svømmerne fra ÅSLK dominerte stort i Landsdelsmønstringen i Kristiansund sist helg. Her er ålesunderne samlet i hallen etter endt

dyst. de kapret hele 19 førstepremier i stevnet. Ina Haagensen og Lisa Vatneødegård mangler på bildet.

FOTO: PRIVAT.

BEST I LANDET. Sigurd HoltenBøen satte to nye årsklasse-rekor-
der i Norge i helga.

Jeg vil spesielt trekkefrem innsatsen til deyngste
ALEXANDER HAGENES
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Flytte hjemmefra? Det er mye som må læres. 
Heldig er den som har noen å spørre om råd. Med 
Møre Ung får du de vanligste banktjenestene til 
gunstig pris. Vi hjelper deg i gang og vi hjelper deg 
videre. Les mer på sbm.no/MoreUng

MØRE UNG
TRYGGHET MIDT I MELLOM
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Revisjon, skatt og økonomisk rådgivning

Telefon: 70 17 88 80
alesund@bdo.no
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Ny heltidstrener og ungdomsutvikler

Glenn har lang erfaring som trener. Han var i åtte år hovedtre-
ner for Stavanger  Svømme Club (SSC) og sist fire årene hos 

Hamar IL Svømming.  Siden 2001 har han oppnådd å ha minst én 
utøver på junior- eller seniorlandslaget. I Stavanger oppnådde 
Glenn, sammen med dagens AaSLK hovedtrener, å føre SSC til 
toppen med andre plass i ÅM 2007, første plass i UM i 2007 og  
bli beste klubb under ÅM i Bergen 2008. 

Vår nye trener er halvt norsk og halvt canadisk - derav navnet... 
Men i svømmehallen er det Stavangerdialekt som klinger i høyt 
tempo og med mye energi. 
1. september kom han flyttende hit med hunden ”Ginger”. Senere 
kommer også samboeren på plass i Ålesund.  Glenn vil bidra med 
mye erfaring og han har gledet seg veldig til å ta del i den satsin-
gen som skjer her på Sunnmøre.  

- Hvorfor velger du deg Ålesund? 
Jeg valgte AaSLK mye på grunn av stor entusiasme og driv i hele 
klubben.  Klubben her har fått en gradvis større base av unge 
utøvere, og jeg ser muligheten til å være med på å skape en topp 
klubb. Vi setter ingen grenser for hvor gode utøverne kan bli. 

Jeg kjenner også Alexander Hagenes fra tidligere samarbeid, og 
vet at vi sammen kan bidra til å løfte både klubb, bredde og topp 
til nye høyder.  ”The sky is the limit”.

-  Hvor lenge var du aktiv svømmer selv?
Jeg svømte aktivt i åtte år, men da jeg var atten så jeg at mulig-
hetene for å bli en veldig god svømmer i Norge var begrenset. 
Jeg hadde selv etter min mening den beste treneren i norge, 
Arne Borgstrøm, men familie og arbeid tvang ham til å trekke seg 
gradvis ut som trener. Da ble jeg sterkt oppfordret til å bli trener 
selv. Gjennom hardt dedikert og engasjert arbeid ønsket jeg å 
bidra til å løfte norsk svømming. Jeg vil gjerne gi unge utøvere de 
riktige redskapene i ung alder, slik at de har mulighet i fremtiden 
til å bli internasjonale topputøvere.

Hva er det beste med svømming som idrett?
Det er to ting som fascinerer meg når det gjelder svømming. Det 
ene er at - og dette har jeg sett mange ganger - de mest hardt 
arbeidende men samtidig de med minst talent... kommer lengst 
og oppnår mest. Noe de også får igjen senere i arbeidslivet. Det 
andre er det estetiske ved svømming. Hvor effektivt og enkelt en 
verdensklassesvømmer kan få det til å se ut. Som en flott symfoni 
eller kunst i bevegelse. 

Gjennom en sesong har svømmeklubben tilknyttet både foreldre og andre 
som bidrar også til den sporstslige delen av aktivitetene våre. To sentrale 
skikkelser i årets sesong er:
MADS V. STEFFENSEN kommer tilbake  til oss denne sesongen fast.  
I fjor var han mest vikar for hovedtrener (når han var borte), nå blir 
ansvaret barna i Medley Blå.
ALEXANDER MICHELSEN fortsetter som trener for Medley Sølv.  
Gruppen Medley Gull blir stående tom ved sesongstart, men får utøvere så 
snart de er teknisk klare for dette nivået. Da kan trenerkabalen bli justert. 

Glenn i gang med noen av sine første treninger med LÅMØ-gruppen. I bakgrunnen blant annet utøvere fra seniorgruppa .         (Foto Knut Pettersen). 

 Litt fra trenerkabalen rundt gruppene i AaSLK

9
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Breivika Industriveg 35 B
70 11 58 80

For mer info :      w w w . a a l e s u n d - o l j e k l e d e . n o       tel: 70 21 65 00

Regntøyspesialisten 
B. Rongve (Torghallen)

Intersport B. Rongve
(Stormoa) 

B E S T    I    TEST
Forhandlere  i  Ålesund:

Med fokus på miljø og dyrevelferd

6487 Harøy
Telefon: 712 75 650

Mobil: 911 70 043

Med fokus på miljø og dyrevelferd

6487 Harøy
Telefon: 712 75 650

Mobil: 911 70 043

6487 Harøy
Telefon: 71 27 56 50

Mobil: 911 70 043

Med fokus på miljø og dyrevelferd
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NAVN:  Ingunn Marken og Doris Ruud
ROLLER: Ingunn er mor til Sigbjørn (13) 
og Karoline (17) i klubben samt Mathilde 
fotballspiller (15). Doris er mor til William (13). 
De to understreker at det er foreldre og 
besteforeldre som kjører lenger for å få barna 
på trening, og som står på mer og som har det 

enda mer travelt... De har likevel her stilt vellvillig opp (som alltid) som eksempel på alle 
foreldrene som har ansvar for matpakker, klær, kjøring og motivasjon.  Knyttet til både 
stevner og ellers har de over årene tatt på seg av de oppgavene som alt i alt er med på å 
holde hjulene i gang i klubben for  egne og andre sine unger. 

Det ble bortimot en tur til Oslo i løpet av uka, konstaterer 
Ingunn Marken på spørsmålet om antall timer både hun og 

flere andre av foreldrene/besteforeldrene tilbakela i fjorårsse-
songen til og fra Moa svømmehall. Strekningen hennes er sånn 
cirka Sjøholt til Moa.
- I fjor hadde Karoline (17) og Sigbjørn (13) samme treningstider. 
Nå i høst kommer vi foreldra til å legge på enda noen mil - for da 
trener barna på ulike tider. 

En som da er god å ha for Ingunn er Doris Ruud (mor-William) 
som bor bare noen gode steinkast unna svømmehallen. Ingunn 
får vente hos Doris noen av de mange morgenøktene, istedet 
for å vente i hallen. Doris åpner sine dører mer enn gjerne alt 
klokka 06.30 (!). Da kan de to ta en kaffe, lese ferske aviser og løse 
verdensproblemer... 

- For å få timeplanen til å gå opp er samarbeid løsningen.  Doris 
her og Gry Myrseth (mor-Gerhard)  er de jeg spør oftest om hjelp. 
Vi bytter unger fra tid til annen, og kjører ofte hverandres unger 
hit eller dit. Noen ganger må det overnattinger til for å få logistik-
ken til å fungere. På stevner avtaler vi på forhånd hvem som drar. 
Blir en av gutta stående igjen av en eller annen grunn, er det en 

Støtteapparatet i farta...

FORELDRE: Klubben er foreldredrevet og vi er stor takk skyldig til de som tar sin tørn  - om det er i verv, som trenere, dommere, som sjåfører, matpakkesmørere og motivatorer. 
Det kan gå i et stort tempo til tider - her praktisk illustrert ved Doris Ruud (t.v.) og Ingunn Marken.   

av de andres foreldre som sørger for at det gjenetableres kontakt 
med hjemmet…

- Gjennom uka skal mye dekkes opp, beskriver Ingunn:   
For eksempel blir det å få fatt i terminlister, kjørelister for 
fotballen, dugnadslister fra skolen, vaktlista for ungdomsklub-
ben samt egne turnuslister på jobb viktige elementer som må 
snakke sammen for å få hverdagslogistikken på plass.

Doris har nylig tatt dommerkurs i regi av AaSLK sammen med 
tre andre foreldre fra klubben. Doris har alt dømt lokalt, i Molde 
og på Hamar.
- Gjennom dommerutdanninga forstår jeg nå bedre hva som 
skjer i bassenget og hvilke utfordringer med teknikk og regler 
våre barn har.  Det er stadig behov for nye dommere, så ta kurs!

Doris har også vært lagleder på treningsleirer og tatt badevakt-
kurs. Hun startet sin karriere som så mange andre med tidta-
king, men har også steppet inn som blant annet speaker... 

Doris og Ingunn oppfordrer alle foreldre til å samarbeide for å 
lette de logistiske utfordringene, det er hyggelig og gir trygg-
het. Du øker ditt kunnskapsnivå gjennom å treffe og samtale 
med andre foreldre enten de er nye eller har vært noen år i 
klubben. 

Det er mye informasjon som kommer fra både styret og fra 
trenere. Foreldre/utøvere må aktivt holde seg oppdaterte og 
spørre om det er noe de lurer på.  Sjekk klubbens hjemmesider, 
www.aaslk.no eller se på den åpne siden vår på Facebook. De 
to anbefaler også Medley.no.  Her finnes terminlister for stevner 
i hele landet og hver enkelt utøvers personlige tider fra god-
kjente stevner. Det vil si at du kan finne ut om din egen utøvers 
personlige rekorder (pers) og hvor han eller hun er i rankingen i 
Norge innen for eksempel i sin årsklasse. 

www.aaslk.no
Medley.no
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Svømmekurs for alle

Det er Norges svømmeforbund sitt klare mål at alle skal lære å svømme. Da er det viktig 
at grunnlaget for svømmedyktighet legges så tidlig som mulig. Tilbudet fra Aalesund 
SLK går fra babysvømming og småbarnssvømming for de aller minste, via kurs på ulike 
ferdighetsnivå for barn oppover til at de kanskje melder seg inn som aktive i klubben. Det 
tilbys også kurs for voksne som har behov for å pusse på tidligere ferdigheter eller kurs for 
de som ønsker å ta et oppgjør med sin egen vannskrekk. Det er god oppslutning også når 
slike tilbud settes opp. 

Svømmeaksjon hvert år i juni for barn 6-10 år 
I tillegg til svømmeskolen så kjører klubben også et opplegg i samarbeid med Gjensidiges-
tiftelsen i juni . Det er ”Svømmeaksjonen” der klubben stiller med instruktører på vegne av 
Norges Svømmeforbund.

Kjenner du en barnehage eller en gruppe av barn dette kan egne seg for i juni neste år så 
ta gjerne kontakt med klubben alt nå!  Vi kan forklare hvordan det kan søkes på  opplegget 
som er gratis for gruppene av barn som deltar. 

Grunnleggende ferdigheter
På kurs for de minste, arbeider vi med vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene 
”Dykke”, ”Flyte”, ”Gli” og ”Fremdrift”. Barna deles inn ut fra alder og ferdighet som skal 

oppnås. De gjennomfører testøvelser på de ulike ferdighetsnivåene:  Vi starter med  
«Hval», så «Skilpadde, «Pingvin» og «Selunge».  Systemet er tilrettelagt av Norges 
Svømmeforbund. Detaljer på hva det øves på finnes på nettstedet  «tryggivann.no».  
Det er også der påmelding foregår.  

Registrering på nettet
Registrerer du deg, arrangerer vi kurs så snart mange nok er påmeldt. De som melder 
seg er sikret plass. Vanligvis hører du fra oss senest etter seks uker. Da setter vi i gang 
straks etter. På en lørdag eller søndag i tidsrommet 16.00 til 20.00 kan vi - ut fra alderen 
til barna kjøre en hel rekke av kurs som varer fra en halv time til opp mot 45 minutter, 
fordelt på ulike områder av bassengene. Det kan delta opp mot 180 til 200 barn på kurs 
i svømmehallen i løpet av en sen ettermiddag.  Deltagere kommer både fra Ålesund og 
nabokommuner. Vi har i dag rundt åtte instruktører som stiller på gjennomføringen. Det er 
bare å melde dere inn på listene via «tryggivann.no». 

Aalesund svømme- og livredningsklubb har i første halvår av 2012 gjennomført opplæring, fordelt på 500 plasser/65 kurs. Trolig har det aldri 
vært avviklet så mange svømmekurs for nybegynnere, og vært sett så mange svømmende barn i bassengene på Moa svømmehall under 
opplæring på en gang som i 2012. 

Tips de som kan 
tenke seg å delta. 
Meld deg på her:

BABYSVØMMING: De første timene i bassenget er unnagjort og babyene ser ut  til å storkose seg. FOTO Frode Nic Hessen.
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8. best i VM for Masters

Nikolajus Bagdanavicius gjennomførte et godt VM for 
Masters i Italia 13. til 17. juni.  

Nikolajus svømte inn på 200 rygg  til en 8. plass og 100 
rygg til en 11. plass. Dessverre måtte han stå over 50 rygg 
hvor han kunne ha gjort det godt. Grunnen var at den 
gikk samtidig med 3.000 meter. Til gjengjeld svømte han 
her inn på en god 16. plass (av 175 i klassen 30-34 år) 
med tiden 31.03.00.

Nikolajus har i år satt perser som tangerer flere av norges-
rekordene. Så det må være mer som en lykke for konkur-
rentene at han ikke er norsk statsborger.

Nikolajus vant for øvrig gull i sin årsklasse i årets Masters 
i Bergen på øvelsene  400 fri (4.33.90),  1500 fri (18.45.11), 
100 butterfly (1.02.55) og 200 butterfly (2.35.32 ). Videre 
oppnådde han sølv på 50 rygg (0.29.23) og 100 rygg 
(1.02.62). Han var også bronsemedaljør i 2010 på master 
VM på 200 rygg.

 Nordiske topplasseringer

Både Ole Martin Bjørlykke (16) og Sigurd Bøen (15) 
kom hjem fra årets nordiske juniormesterskap med 
gull på stafett. Dessuten var Ole Martin svært nær en 
pallplass på 1500 fri. 

– Dette var veldig bra, og det var fremfor alt en veldig
positiv opplevelse, fastslo duoen overfor Sunnmørsposten. 

Sigurd Bøen deltok på lagene som tok gull 4x100 medley 
og 4x100 fri sølv. Han ble nummer fem på 100 fri (54,40). 
– Det var pers med et halvt sekund, oppsummerer Sigurd. 

– Jeg gjør en god 1500 fri  på nordisk i Danmark, men 
det var ikke maksimalt, oppsummerte Ole Marin. Han var 
med på å sikre gullet på laget som svømte 4 x 200 meter 
i nordisk. Guttene reiste direkte til NM langbane i Oslo. 
Der kunne Ole Martin fastslå at tida hans på 1500 meter 
(16,25) i Danmark ville holdt til 3. plass i både junior og 
seniorklassen på NM. Sølvet i Oslo gikk på 16,21...

Nivået på norsk guttesvømming i ungdomsklassene
er for tida ekstremt høyt.  De norske guttene med våre 
to på hver sine lag var virkelig med på å bidra! Norge ble 
for øvrig tredje beste nasjon. Laget tok tilsammen elleve 
gull, ni sølv og syv bronse. 

GIKK TIL TOPPS. Ole Martin Bjørlykke og Sigurd Bøen svømte begge på norske 
vinnerlag i juniornordisk. FOTO: Jens Bøen. 

Skolesvømming Ålesund

NIKOLAJUS slo til med 31.03.00 på 3.000 meter. Det er  er en  veldig  
imponerende tid, sier hovedtrener Alexander Hagenes .  FOTO: Privat.

Det blir skolesvømming iløpet av skoleåret 2012/13. Ålesundskolene 
får tilsendt invitasjon. Dialogen er alt i gang med de første skolene, 
for å se på hvordan arrangementet best kan avvikles. Fire skoler del-
tok i fjor og målet er at minst like mange deltar i kommende utgave.  
FOTO: Nørvasund skoles jentelag og Spjelkavik skoles guttelag 2011. 
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Rafael N
adal of Spain celebra-

tes his victory
against Novak

Djokovic
of Serbia during the

men’s final at
the U.S. Open

tennis
tournam

ent in New York,

September 13, 2010. RE-

UTERS/Jessi
ca Rinaldi (UNITED

STATES - Tags: SPORTTENNIS)

FOTBALL. 60 personer barket

sammen i et massesla
gsmål i

Bergen sentrum i forkan
t av

søndagens fotballkamp mellom

Brann og Vålerenga. Bråket

skjedde ved Johanneskirke
n, på

høyden rett ovenfor Brann-sup-

porternes faste vannhull Fot-

ballpuben, skrive
r Bergens

Tidende. Tre personer ble tatt

inn av politiet etter slagsmålet

mellom to grupper som beskri-

ves som «casuals».

– Dette er en gruppe som har

lite med fotball og supportere å

gjøre, sie
r innsatsled

er.
NTB

Masseslagsmål før

fotballkamp

FOTBALL. Celtic påførte sin

krisera
mmede erkeriv

al Ran-

gers enda mer smerte ved å

vinne 3-0 i seson
gens siste Old

Firm.
Rangers’ øko

nomiske van-

sker ser ikke ut til å ta noen

ende, men kampen ga spillerne

mulighet for en liten sportslig

opptur. Det håpet sluknet raskt

søndag.

Celtic, so
m sikret seg serie-

gullet tidligere i måneden, do-

minerte kampen totalt.
NTB

Celtic strødde salt i

Rangers-såret

TENNIS. Tennisstjern
en Rafael

Nadal er fullstendig konge på

Barcelon
a-grusen. Han slo

landsmannen David Ferrer 7-6

og 7-5 i finalen søndag.

Det var Nadals 34. strake

seier og åttende tittel på den

arenaen. For en uke siden vant

Nadal også i Monte Carlo.

Spanjolen er oppe i 48 ATP-tit-

ler i en alder av 25 år.

Ferrer ledet 5-4 i siste sett,

men misbrukte sjansen. Nadal

vant kampens tre siste game

før han hoppet i været av

glede.

NTB

Nadal med ny

Barcelona-jubel

FOTBALL. Real Madrid fikk en

opptur etter mesterlig
asmel-

len. Søndag ble Sevilla slått 3-0

hjemme.

Karim Benzema scoret
to

ganger. Cristiano Ronaldo for-

nektet seg ikke. Han laget ett

mål og er oppe i 43 i serien

denne sesongen.

Det gjenstår tre serieka
mper

for Real. Lag
et har et solekla

rt

forsprang på Barcelon
a. Mot

Sevilla var det ikke spenning.

Hjemmelaget hadde full kon-

troll.

NTB

Real lekte med

Sevilla

VANTFIRE. Sigurd Bøen vant fire øvelser
på helgens Marinlys

t Open. Han tok også kravet
til nord

isk på 200 fri..

FOTO: RU
NE HELLE

Sigurd Bøen (15) vant fire

øvelser på helgens Marinlyst

Open. Aalesund-svømmeren

tok også kravet til nordisk ju-

niormesterskap i sommer.

SVØMMING. – Sigur
d gjorde

det

veldig b
ra i helg

a. Spesie
lt var de

t

gledelig
at han to

k kravet
til nor-

disk, sie
r trener

Alexand
er Ha-

genes.
Han pre

siserer a
t klubbe

n er i

ferd me
d å få fr

am en veldi
g bra

bredde.
Tidliger

e i vinte
r harOle

M. Bjørlyk
ke (16) o

gså kval
ifisert

seg for
nordisk

. Veroni
ca Bjør-

lykke sk
al til sen

ior EM
i slutten

avmai, o
g hun ha

r satt fle
re nor-

ske juni
orrekor

der på r
yggsvøm

-

ming de
t siste år

et.

– Tidlig
ere har

vi hatt v
eldig

gode en
keltsvøm

mere. N
å er vi i

ferdme
d å få fra

m en god b
redde

også, pr
esiserer

treneren
. Sigurd

vant de
fire friø

velsene
han pri-

oriterer
i helga.

– Jeg er
tung av

trening,
og jeg

har end
amer in

ne enn d
ette, sier

den love
nde Aal

esund-s
vømme-

ren.

– Gode svømmere. Ha
ns 1.59,1

2

ville ho
ldt til b

ronsem
edalje p

å

200 fri unde
r nordis

k de siste

årene. N
ivået på

det nord
iske ju-

niormes
terskape

t er veld
ig høyt.

En svømme
r som Alexand

er

Dale Oe
n tok ald

ri meda
lje her.

Sigurd v
ant 400

fri og 10
0 but-

terfly un
der ÅM

på hjem
mebane

for et år
tilbake.

I fjor ha
dde han

som 14-åring
de beste

tidene p
å

ti år i la
ndet i d

enne ald
ersklas-

sen båd
e på 100

bryst og
200 fri.

– Vi har
fått fram

veldigm
ange

gode svømme
re i Aalesu

nd de

siste åre
ne. Sigu

rd har s
in unge

alder all
erede pr

estert ve
ldig bra,

underst
reker tr

eneren.

WilliamRuud (1
3) er en

annen

Aalesun
d svømme

r som impo-

nerte i h
elga. Ha

n svømm
er for-

tere enn
Sigurd p

å samm
e alder,

og han v
ar klart

beste sv
ømmer

i

sin alde
rsklasse

både på
100 og

400 fri.
– Vi har

så absol
utt mye

spen-

nende p
å gang i

klubben
, avslut-

ter Hag
enes.

RUNE HELLE

sport@
smp.no

Klar for n
ordisk

juniorm
esterska

p

Svømmeklubbene i Ålesund

mener lokale talenter som

slår gjennom gir økt rekrutte-

ring.

SVØMMING. I helga var 130

svømme
re fra Ålesund

, Volda,

Kristian
sund, Br

attvåg o
g Nord-

fjordeid
samlet t

il Devol
dsvøm i

svømme
hallen p

å Moa. Det
var

litt lavere
enn arrangø

rene

hadde håpet p
å, men

ellers e
r

interess
en for sv

ømming
økende.

– Det er
litt konf

irmasjo
ner og

andre k
onkurra

nser som
gjør at

det ble
litt min

dre enn
vi hadd

e

håpet på
,men vi

merker
at inter-

essen for svøm
ming er

økende,

sier Knu
t Petter

sen i Aa
lesunds

Svømm
e- og Li

vrednin
gsklubb

.

Han og Einar Wiik i Herd

mener å
rsaken

til økt r
ekrutte-

ring i sv
ømmek

lubbene
er at lo-

kale talenter
gjør det godt

nasjona
lt. Veron

ica Bjør
lykke fra

Ålesund
er regne

t som et av de

største
svømme

talenten
e i

Norge.

Ringes ned. – For tre
år siden

hadde v
i nesten

ingen p
å svøm-

meskole
, men nå blir jeg

ringt

ned. Vi
må si ne

i til folk
fordi vi

har spr
engt ka

pasitet.
Jeg tror

det hjelp
er godt f

or intere
ssen at

Alexand
er Dale Oen gjør det

godt int
ernasjon

alt, sier
Wiik.

Det er e
n påstan

d som Petter-

sen støt
ter.

– Det er
viktig å

ha lokal
e ta-

lenter å
se opp t

il. Det h
ar vi hel

-

digvis h
er i Åles

und, sie
r han.

Svømm
eklubbe

ne bruker

svømme
kursene

som rekrutte
-

ringsare
na.

I Aalesun
ds

Svømm
e- og Livredn

ingsklub
b

har det
vært ov

er 400 p
å svøm-

mekurs
.

KRISTIAN STENERUD

kristian
.stener

ud@smp.no

Merker øk
t pågang

113 DELTAKERE. I helg
ens Devoldsvøm stilte 113 deltaker

e i basseng
et i

svømmehallen
på Moa.

FOTO: KR
ISTIAN S

TENERUD
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MORDAL
402 16 199
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EIRIK
HJELVIK
952 07647
eh@smp.no

KRISTIAN
STENERUD
976 67795
ks@smp.no

Både Ole Martin Bjørlykke

(16) og Sigurd Bøen (15) kom

hjem fra årets nordiske juni-

ormesterskap med gull på

stafett. Dessuten var Ole

Martin svært nær en pall-

plass på 1500 fri.

SVØMMING. – Dette var veldig

bra, og det var fremfor alt en vel-

dig positiv opplevelse, fastslår

duoen fra Ålesund.

I går svømte Ole Martin 400

medley på NM i Tøyenbadet der

han ble nummer åtte i junior og

ni i senior.
Tiden Ole Martin gjorde på

1500 meter (16,25) i Danmark

ville holdt til 3. plass i både ju-

nior og seniorklassen på NM.

Sølvet i Oslo gikk på 16,21.

– Jeg gjør en god 1500 fri i

Danmark, men det var ikke mak-

simalt, understreker Ole Marin.

Han svømte også på laget som

vant 4 x 200 meter stafett.

Trenerskryt. Sigurd Bøen svømte

på laget som tok gull og sølv på

stafettene. Han ble nummer fem

på 100 fri (54,40).

– Det var pers med et halvt se-

kund, oppsummerer Sigurd som

i går ble 13 på 200 fri i Oslo.

– Begge våre gutter gjør et vel-

dig bra nordisk, sier trener Ale-

xander Hagenes.

Høyt nivå. Nivået på norsk gut-

tesvømming i ungdomsklassene

er ekstremt høyt. I helgen ble de

beste lag.

Alexander Dale Oen ble aldri

bedre enn nummer fire under til-

svarende mesterskap, og tidli-

gere gikk det årtier mellom hver

medalje. I helgen ble det 11 gull

og 27 medaljer.
–Vi har en unik bredde og et

høyt nivå i disse klassene. Her

har vi to gutter som virkelig er

med å bidra, sier en stolt Ha-

genes.

RUNE HELLE

sport@smp.no

Gull-guttene!
GIKK TIL TOPPS. Ole M

artin Bjørlykke og Sigurd Bøen svømte begge på nors
ke vinnerlag i juniornordisk.

FOTO: RUNE HELLE

SVØMMING. Ålesund ble num-

mer fem på 4 x 200 meter stafett

for jenter i går. Det ble samme

plassering på 4 x 100 fri.

– Samtlige av våre jenter hol-

der alder et år til. De fleste av la-

gene som er foran oss mister

flere gode, men det er klubber

med en annen bredde enn oss,

sier trener Alexander Hagenes.

Kvartetten Veronica Bjørlykke,

Julie H. Pettersen, Pernille

Berntsen og Frida Schrøder står

alle igjen til neste sesong.

– Da håper vi på en pallplass,

avlutter Hagenes.

Lagmed
potensial

SER FRAMOVER. Kvartetten
Veronica Bjørlykk

e, Julie H. Petters
en, Per-

nille Berntsen og Frida Schrøder st
år alle igjen til neste sesong.

SVØMMING. Veronica Bjørlykke

(18) ble nummer to på 400 fri

(4.30,16) i juniorklassen i går.

–Detvaren tungdagpå jobben.

Jeg trakk meg fra seniorfinalen,

forteller hun.
Veronica sparer seg for dagens

200 meter rygg.
–Hervil jeg ikkebarevinne, sier

norgesrekordholderen.

Veronica har enda ikke vunnet

noen friøvelse under NM. Verken

kort eller langbane.

– Jeg har 100 fri i dag, men det

blir ikke lett å ta mitt første gull,

sier Veronica som ikke er like vass

på de to korteste. Det ble likevel

bronse på 50 fri søndag.

– Det var en positiv overras-

kelse, understreker hun.

Dårlig dag
på jobben
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AaFK – HERD
COLOR LINE STADIONMANDAG 11. 4. KL. 18.00

INNGANG 2. VOKSNE KR 100,-BARN/HONNØR KR 50,-AAFK-MEDL. GRATIS.
TANGOSHOP ER ÅPEN TIL KAMPSTART

2. DIV. AVD. 2

- gjør noe med deg ®

ISHOCKEY. Patrick Thoresenhadde assist på målene somvendte kampen da Salavat Jul-ajev slo Atlant Moskva 3-1 iannen kamp i KHL-finalen i is-hockey.
Dermed har nordmannenslag et solid overtak med 2-0 ibest av sju kamper.Jan Mareks scoring ga gjes-tene 1-0-ledelse etter førsteperiode, men til glede for defleste av 7950 tilskuere i Ufaslo hjemmelaget kraftig tilbakei midtperioden.

NTB

Thoresens lag harovertaket

FOTBALL. Innbytter Luca Tonible matchvinner da Juventusvendte til 3-2-seier over Genoaog holdt liv i mesterligadrøm-men.
Vertene lå under både 0-1 og1-2, men kom tilbake og duketbordet for Toni, som har værtrammet av måltørke sidenovergangen fra nettopp Genoai januar. Målet var den tidligerestorscorerens annet i Juventus-trøye.

Et selvmål av Leonardo Bo-nucci ga Genoa 1-0-ledelsen.
NTB

Juventus slo tilbake

MOTORSPORT. Verdensmes-ter Sebastian Vettel fortsattesin perfekte sesongstart i for-mel 1 med komfortabel seier iMalaysias Grand Prix søndag.Red Bull-føreren fulgte oppseieren i Australia forrigemåned ved å dominere sønda-gens løp og lede fra start tilmål. Spenningen levde egentligikke lenger enn til Vettel varførst inn i den første svingen.Siden greide ingen å true ham.Han kjørte i mål tre sekunderfør McLaren-fører Jenson But-ton.
NTB

Vettel vant igjen

FOTBALL. Danskene er blitt leiav fotballkamper på dårliggress. Nå vender de tommelenopp for kunstgress i superli-gaen.
– Det er et emne vi har drøf-tet gjennom lang tid i utvalgetfor profesjonell fotball, og vi erkommet så langt at det nåforeligger et forslag som skalut til høring før vi kan vedtadet, sier Danmarks fotballpresi-dent Allan Hansen til B.T.– Jeg tror forslaget kan blivedtatt i løpet av våren. NTB

Danskene sier ja tilkunstgress

Det er glede i Norges Idretts-forbund etter at Arbeiderpar-tiets landsmøte søndagvedtok å endre tippenøkkelentil idrettens fordel.

IDRETT. Landsmøtet bestemte atidrettens andel av overskuddettil Norsk Tipping skal økes fra45,5 til 64 prosent.–Dette er en fantastisk dag fornorsk idrett, sier 2. visepresident

Børre Rognlien i en pressemel-ding.
– Endelig får idrettslag ogkommuner landet over enmulig-het til å få realisert sine etter-lengtede anlegg. Norsk idrett fårstyrkede og mer forutsigbarerammevilkår, noe en samletidrettsbevegelse har arbeidet fori mange år.

Rognlien er innstilt som nyidrettspresident når Tove Paulegir seg på idrettstinget i mai.– Idretten blir gjennom dette

vedtaket også utfordret til åstyrke arbeidet overfor dem somi liten grad deltar i idrettsakti-viteter. Det er en utfordring somgjenspeiler en tillit til at det eridrettsorganisasjoner som reg-nes best egnet til å kunne få fleremennesker i aktivitet, sieridrettsstyremedlemJoroddAsp-hjell, somogså er stortingsrepre-sentant for Arbeiderpartiet fraSør-Trøndelag.– Landsmøtevedtaket er enstor tillit fra regjeringens største

parti til Norges Idrettsforbund.Det er en anerkjennelse av denrollen idretten fortsatt ventes åinneha i et langsiktig perspektiv,sier generalsekretær Inge An-dersen i pressemeldingen fraNIF.
– Arbeiderpartiet tydeliggjørat økte økonomiske ressurser tilidretten også skal være rettetmot å beholde flere unge lengeraktive i idretten, samt styrke vårtarbeid for de funksjonshem-mede. NTB

Tippenøkkelenøkes

Sigurd Bøen fra arrangørklub-ben Aalesunds SLK gjorde etkjempemesterskap under ÅMpå Moa i helgen.

ÅLESUND. Sigurd, som stiller iklassen gutter-97, satte en solidperspåallede femdistansenehansvømte i helgen.– Det gikk ganske bra ja. Jegperset med nærmere ti sekunderpå alle distanser, og damåman jovære fornøyd, sier Sigurd somtoken3.plass sammenlagt i sinklasse.– Det er flott å se at Sigurd harknust alle sine tidligere tiderunder ÅM. Han har gjort en fan-tastisk innsats, sierAlexanderMi-chelsen i AaSLK.
Topp. Det var årsklassemester-skap (ÅM) for gutter og jenterfødt 96, 97 og 98 som AalesundsSvømme- og livredningsklubb(AaSLK) arrangerte påMoa i hel-gen. Hele 146 svømmere fra 49klubber over hele landet deltok.– Et ÅM er lagt opp slik at allesvømmer fem distanser i sin

klasse, ogmedaljenedelesut etterhvamanhar gjort sammenlagt påde fem distansene, ikke per en-keltløp. Det er på en måte somsvømmingens 10-kamp, fortellerleder i AaSLK, Gunnar Haagen-sen.
Klubben fyller 100 år i år, og ar-rangementet går innsomendel avfeiringen.
– Det var vel mange som varskeptisk til å legge et så stort ar-rangement hit, men vi har vist at

vi takler det utmerket. OrdførerTømmerdal lovte også i sin åp-ningstale at Moa ville bli utvidettil 50-metersbasseng, så da er viklare i fremtiden også, sier Haa-gensen.

Fire. Arrangørklubben AaSLKhadde fått med fire svømmere imesterskapet. Foruten Bøen vardet Ina KarinHaagensen i jenter-98, Kevin Peraca og Ole MartinBjørlykke i gutter -96, som hen-holdsvis havnet på 23, 24 og 9.plass i sammendraget.– Det gror godt i svømmeklub-

ben nå. Vi har rundt 130 aktivesom trener fra to til 11 ganger iuka. I tillegg har vi 530 stykkersom er innom vår svømmeskoleårlig, sier han.
Selve markeringen av 100-års-jubileet kommer klubben tilbaketil senere i år.
– Men man må da kunne si atdette har vært en veldig god start,sier GunnarHaagensen.

ARNE PER ANDERSENarne.per.andersen@smp.no

Suverent av Sigurd

PERSET. Sigurd Bøen fra AaSLK gjorde et veldig godt mesterskap på Moa i helgen. Han satte personlig rekord på alle distanser han deltok på.

Det gror godt i
svømmeklubbennå

GUNNAR HAAGENSEN

INNSATS. Ole Martin Bjørlykke fraAaSLK gjorde et godt mesterskap.

SVØMMING. Kevin Peraca fra ar-rangørklubben deltok i gutter -96

15
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Samlinger &  treningsleir:
Humor, opplevelser og hardt arbeid

Den viktigste treningsleiren i år var NM-leiren lag til Colonia 
Sant Jordi på Mallorca. Den var forberedelse for norgesmes-
terskapet junior/senior langbane 7.-10. juli på Tøyenbadet i 
Oslo. Oppkjøring til NM og sommerleir - var mest for de som 
skulle delta der samt reservene. Høstleiren 2012 går for øvrig 
til samme sted - dit drar også flere fra LÅMØ-gruppen.

Døgnrytme
De som deltar på en slik leir står vanligvis opp klokka 06.00 
og trener fra klokka 07.00 til 10.00 og senere et par timer på 
ettermiddagen eller kveld.  Bassenget på slike treningsleire 
ligger ikke alltid rett utenfor hotellet, så det kan bli en 5-10 
minutters rolig gåtur hver vei. 
Trening og restitusjon - det vil si å bygge seg opp igjen og 
samle energi er viktig mellom hver økt. Det blir også mye tid 
på hotellet, til og fra matsaler og bassenget. 

Fripass (litt fri) 
Planlagte utflukter er sterkt begrenset, men det settes av noe 
tid også til dette.  På siste leiren på Mallorca fikk utøverne 
blant annet ”fripass” til Marineland med Delfinshow og tid til 

en tur på stranda. Derimot å ligge å sole seg mellom trenin-
gene er det ikke mye tid for. Dette er også  feil restitusjon og 
går ikke sammen med treningsprogrammet. 

Lagleder på sommerens leir på Mallorca, var Doris Ruud som 
fikk mye å henge fingrene i. Alt fra legebesøk til bytte av rom 
for utøvere midt på natta. Men det går alltid bra til slutt!

Oppholdet i juni i år på Mallorca betød også å få trene 
samtidig med flere OL-deltakere til London.  Det var nok god 
ekstra inspirasjon. 

Høstsesongen
Høstleiren 2012 blir årets tøffeste treningsuke, med harde 
konkuranser rett forut.  Desto viktigere blir det da at også 
hvileforholdene er optimale.  

NM og UM arrangeres i Stavanger 8.-11. november. Veronica 
Bjørlykke drar to dager etter dette til EM med landslaget. 
30. november til 2. desember er troppen vår igjen samlet, 
klare for dyst under Nordsjøstevnet i Stavanger. 

Bildene er fra treningsleirer i Esbjerg/Danmark, Colonia Sant Jordi/Mallorca og Calella/Barcelona/Spania. (FOTO: Doris Ruud og Knut Pettersen). 

Hensikten med en treningsleir er komme vekk fra hverdagsmas og kaos. Utøverne får slappet av best  
mulig, samtidig som de får en tilnærmet optimal balanse mellom restitusjon og trening. Treningsleir  
skal være noe å strekke seg etter, det skapes samhold og samtidig toppes formen til hver enkelt utøver. 

17
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LÅMØ, naturlig mål etter rekrutt

For 11 årsklassen (de som i kvalifiserings-
året er i 10- årsklassen) er dette øvelsene: 
400 fri, 50 butterfly, 100 bryst, 100 rygg 
og 200 medley.  Senere for 12–16 årsklas-
sen (kvalifiseringsår = året før) gjelder 400 
fri, 100 butterfly, 200 bryst, 200 rygg og 
200 medley.  Utøvere må selvsagt gjerne 
melde seg på andre øvelser på stevner - 
men øvelsene over bør prioriteres for å 
unngå stress om det skulle vanke noen 
disker utover i sesongen.  

Den første store landsdelsmønstringen 
LÅMØ arrangeres på samme tidspunkt 
fem ulike steder i landet. og i vår landsdel 

Når rekruttene ikke er rekrutter mer, men stiller i de første ordentlige svømmestevnene med tidtaking,   
da er de over i det som omtales som approberte stevner. Det er lurt med en plan på hvilke  øvelser som  
skal prioriteres på stevner, og her er LandsdelsÅrsklassemønstringen (LÅMØ) sentralt stikkord. 

ÅMØ øvelsene under LÅMØ. Det deles ut 
gull, sølv og bronse i hver klasse for hver 
øvelse. I tilegg deles det ut en sammen-
lagt premie for 1 – 6 plass i hver årsklasse. 

Etter LÅMØ er avsluttet kommer en 
nasjonal rangeringsliste på medley.no 
(ranking – ÅMØ ranking landsdel)  
-  vi hører til landsdelen ”Midt”. 

Mer å lære og detaljer
Det ligger mer informasjon om LÅMØ på 
nettsidene våre under ”Trening”. 
Der står det detaljer rundt blant annet 
kvalifisering.  

   

Landets beste 2000 to år på rad 
Som jenta med de beste resultatene i sin årsklasse både i 2011 og i 2012 har 12 år gamle Silje Mari 

Bjørlykke fått diplom frå Norges Svømmeforbund som beste jentesvømmer i årsklasse 2000 i LÅMØ 

nasjonalt. Det er resultatene fra landsdelsårsklassemønstringen (LÅMØ) som er grunnlaget for ran-

kinga der Silje Mari har gått til topps. I klubbsammenheng er prestasjonen hun har fått til unik.  

Silje Mari ruver ikke i terrenget  - men er like fullt med som en del av Seniorgruppa i svømmeklubben.  

Det er fordi hun har tider og bestått de krav som går inn i satsingen. 

Medaljegrossister på Landsdelsmønstringen i 2012 
Klubben tok hele 19 førsteplasser, 11 andreplasser og 17 tredjeplasser, samt en mengde personlige rekorder da landsdelens beste svømmere i alderen 11- 15 
år møttes i Kristiansund i  februar. Omgjort i poeng var også våre svømmerne i teten: 1. plass i sine årsklasser: Silje Mari Bjørlykke , Victoria Tolaas og Sigurd 
Holten Bøen. 2. plass: Helena Solvoll Pettersen, William Mikal Ruud og Ina K. Haagensen, 3. plass: Martine Hjeltnes, Håvard Vartdal, Sigbjørn Marken Smenes, 
Andrine J. Holen og Fredrikke Muri Schrøder.  Av utøverne våre stod Silje Mari Bjørlykke (12) og Sigurd Holten Bøen (15) for de største prestasjonene. De satte 
nye nasjonale rekorder i sine årsklasser.  

På bildene: Fra venstre ser vi hele troppen som var med på årets LÅMØ i Kristiansund, Sigurd Bøen (foto i  midten) og glade vinnere fra klubben vår; Gerhard Ose Myrseth,  
Sigbjørn Marken og William Mikal Ruud.  (FOTO: Doris Ruud og AaSLK).

er det i 2013  lagt til Trondheim, fredag 
8. til søndag 10. februar. Du kan delta 
fra året du fyller 11 år frem til det året 
du fyller 16 år, men for å delta må du 
kvalifisere deg. Her kommer ÅMØ-øvel-
sene inn. Kvalifiseringsperioden har i år 
gått fra 24. januar 2012 og varer frem til 
23. januar 2013. 

Gyldig tid er nok for de yngste
For klassene 11 og 12 år holder det å 
ha gyldig påmeldingstid på alle de fem 
øvelsene. Gyldig påmeldingstid må 
være oppnådd på ALLE de fem distan-
sene.  Alle deltakerene må delta i alle 
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God sesong for gulljenta Veronica

Veronica var med på to svømmekurs før hun bestemte seg 
for å begynne i AaSLK da hun var sju år. Faren til Veronica 

svømte da han var ung, så for ham var det veldig kjekt at hun 
begynte i svømmeklubben. Veronica trodde ikke at hun kom 
til å bli Norges beste juniorsvømmer, men etterhvert tok hun 
sitt første NM-krav. Så begynte hun å drømme om å en dag 
stå på toppen av premiepallen. Hun trodde ikke at hun skulle 
dit hun er i dag. 

Krevende å være svømmer
- Om du vil bli god, så er det mye du må ofre. Du får mindre 
tid til å være med venner og du får lite tid til å gjøre sosiale 
aktiviteter som er utenom skole og trening. Om du skal klare 
å kombinere all treningen med skole og lekser, så må du hele 
tiden planlegge når du skal gjøre ting. I tillegg må du passe 
på at du får nok søvn og at du spiser rikelig, sier Veronica.  
Hun deltar på mange store internasjonale stevner med euro-
pas og verdens beste svømmere. Hun føler seg utrolig heldig 
som får oppleve alt dette. 

Veronica har på en vanlig dag morgentrening, styrketrening 
og ettermiddagstrening. Hun trener to til tre økter per dag. 
På en uke har hun elleve svømmeøkter og tre styrketreninger. 
Det blir cirka 25-27 timer i uka til sammen, om hun svømmer 
mellom 70.000-80.000 meter hver uke. 

Går på skole
Veronica går på Fagerlia videregående skole på en linje som 
heter toppidrett. Skolen er veldig flink til å legge til rette for 
henne som er så mye borte, og det er hun veldig glad for. 

- Jeg går på videregående over fire år, som gjør at vi har 
litt mindre skoletimer i uken i forhold til de som går vanlig 
allmenn. Det er satt av tid i skoletiden til trening, noe som 
er veldig bra for henne. En vanlig skoledag for Veronica kan 
være:  To timer trening, så to timer geografi, så matfri, så to 
timer samfunnsfag, så er skoledagen over. Det er altså veldig 
korte skoledager. 

Hun må passe på hva hun spiser
Med tanke på hvor mye hun trener, så er det veldig viktig at 
hun får i seg nok, og ikke minst riktig mat. En normal matpakke 
for henne vil være ti til tolv brødskiver med forskjellig pålegg, 

NAVN:  Veronica Bjørlykke
ROLLE: Senior- og landslagsutøver, forbilde og aktiv blogger.  
Hun er klubbens mestvinnende gjennom tidene.   
Ett yndligsmotto er: ”Honor your team with your effort”. 

Dette intervjuet stod første gang på trykk i “Skoleposten” Larsgården skole mai-2012.  Aquarius har fått lov av de to journalistene  Håvard Vartdal og Ragnhild T. Skare til å gjengi deler av dette intervjuet.

Her svømmer Veronica i EM langbane i Debrechen. Der tok hun den 28 år (!) gamle 
norske rekorden på 200 rygg langbane med tida 2.10.45! 

Den “gamle” var på 2.11.42. (Foto: Mikael Ruud) 

Veronica er glad i rollen hun har som inspirator for yngre utøvere og  setter pris på en 
liten prat om svømming og sånn med barna som tar kontakt.  - Bare spør meg - det er 
bare kjekt, sier hun!                                                  FOTO  Ingrid Haslev Anmarkrud fra NSF.

Veronica har hentet mye inspirasjon fra Alexander Dale Oen. Her er hun sammen med 
ham,  broren Ole Martin og lagkamerat fra AaSLK Caroline Ruud Helgesen  (t.h.)  
under ÅM i Bergen 2008.                                                                        FOTO: Heidi Helgesen.
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Cecilie W. Johansen og Henriette Brekke er noen av forbil-
dene hennes. Og selvfølgelig Aleksander Dale Oen som har 
gitt henne mange gode personlige råd og som i seg selv er 
en veldig stor inspirasjon for mange.

Tips for de som vil bli gode
Hennes tips til de som vil bli like god som henne er:
- Er viljestyrken sterk nok, kan hva som helst oppnåes. Dette 
er hennes motto som hun har lagret i bakhodet. 
- Om du vil bli en god svømmer, så må du ville det. Da er 
det ikke snakk om å bare ville det for å ville det, men du må 
faktisk være villig til å gjøre det som trengs. Ingenting kom-
mer av seg selv, du må jobbe hardt, veldig hardt. Det vil være 
dager der du vil gi opp alt, fordi du er så sliten og lei. Det er 
de dagene du må tenke over hva du vil. Vil du være ordinær, 
eller vil du være ekstraordinær? Det er lov til å være sliten! Du 
må jobbe med deg selv, og trøkke videre. De som klarer det, 
er de som blir gode. Så er det selvfølgelig ikke bare tunge 
dager, det er også de dagene hvor alt er kjempebra, og ting 
går veldig fint. Men viktigst av alt: Du må ha det kjekt!

en frukt eller to og gjerne en yoghurt. Den matpakken skal 
holde fra klokken 6 om morningen til utover klokken 17 på  
ettermiddagen. I tillegg til matpakken spiser hun frokost, mid-
dag og kveldsmat. Med andre ord: Veronica spiser veldig mye 
på en dag. Når det gjelder godteri og andre usunne ting, så 
prøver hun å kun spise det i helgene. Og helst ikke alt for mye. 

Aktiv
Veronica har alltid vært en aktiv person, så om hun ikke  
hadde vært svømmer, så hadde hun nok drevet med en 
annen idrett. Hvilken idrett hun hadde drevet med, vet hun 
ikke, men i dag kunne hun ikke tenkt seg noe annet enn 
svømming.

Har mange forbilder
Veronica har mange forskjellige forbilder. Som yngste jente 
på seniorlandslaget i Norge, så ser hun opp til de andre 
jentene. De har veldig mye mer erfaring enn henne når det 
gjelder både trening og konkurranse. Hun lærer mye av dem. 
Ingvild Snildal, Sara Nordenstam, Katharina Stiberg,  

The Dale Oen Experience - for barn og unge 
Overalt hvor Alexander Dale Oen gikk spredde han liv og glede rundt 
seg. Det var hele hans vesen. Å bruke kroppen og å oppleve naturens 
skjønnhet var viktig for Alexander. Det var her han hentet sin inspira-
sjon og energi. Dette var noe han ønsket å dele med andre.

Sammen med sin bror, Robin Dale Oen, planla Alexander å starte  
The Dale Oen Experience - et fond som skal gi barn og ungdom  
opplevelser for livet. Ønsket var å inspirere barna til å strekke seg, 
finne sin kapasitet og se sin egen verdi. 

Planen var å opprette ”The Dale Oen Experience” etter OL 2012  
og brødrene skulle drive fondet sammen. Nå er ikke Alexander  
her mer, men budskapet hans er fremdeles like viktig. 

Aalesund svømme- og livredningsklubb ønsker å fortelle flest  
mulig om  The Dale Oen Experience (konto 1204 04 74763) og 
slik være med på å la Alexander fortsette å spre liv og glede!

                                                                                   Se mer på www.daleoen.com  

Intervjuet med Veronica ble gjort av Ragnhild og Håvard fra LÅMØ-gruppa vår, tidlig på treningsleiren hun var på i Flagstaff i USA. Det 
var bare litt senere - her på denne leiren - lagkameraten og inspiratoren Alexander Dale Oen fikk hjertestans, falt om og døde. Dette gikk 
veldig hardt innpå utøverne på svømmelandslaget - og blant disse Veronica. 

- Det var en uvirkelig beskjed å få og det ble veldig mange tanker og følelser. Vi var alle i sjokk. Det var vanskelig å skjønne at det var 
virkelighet, forteller hun. I etterkant trekker hun fram samholdet og støtten lagkameratene og landslagsledelsen ga hverandre.  Det 
handlet om å holde sammen og være sterke.  Veronica vil i Aquarius gjerne få benytte anledningen til å takke alle i svømmemiljøet som 
ga støttende ord og tanker rett i etterkant av hendelsen. Hverdagen har nå på ett vis kommet tilbake, men hendelsen vil for alltid prege 
fundamentet hun står på som svømmer.   

    Så skjedde det mest utenkelige...

www.daleoen.com
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Sjøforsikring 
         – med lokal forankring

Komplette forsikringsløsninger
på sjø og land

ÅleSund
Kongens gate 23  
Postboks 98 Sentrum 
6001 Ålesund
Telefon 70 10 12 50 
Telefax 70 10 12 51 
alesund@moretrygd.no
www.moretrygd.no

FoSnavÅg
Holmsildgata  
Postboks 250 
6099 Fosnavåg
Telefon 70 08 12 80 
Telefax 70 08 12 81 
heroy@moretrygd.no
www.moretrygd.no

volda
Holmen 7  
Postboks 332 
6101 Volda
Telefon 70 05 97 50 
Telefax 70 05 97 59 
volda@moretrygd.no
www.moretrygd.no
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Høsten 1910 kom herr arkitekt Hj. Welhaven til 
Ålesund for å holde foredrag om svømning 

og bad. Samtidig anmodet han ålesunderne om 
å stifte en krets av Norges Livredningsselskap. 
Utfordringen ble tatt av: Fru advokat Brøgger, frøken 
Anita Willumsen, adjunkt Ihle, kjøpmand Bertrand 
Jacobsen, A. Lorentzen junior, bakermester Kjersem 
og kontorfuldmægtig Peder O. Sæthher. 

Den 23. februar 2011 sammenkalte Bertrand Jacob-
sen de nevnte damer og herrer til et konstituerende 
møte og stifteltsesprotokollen ble signert. 

Spre kunnskapen 
Sommeren 1911 gikk styret inn med stor energi for 
å skape blest om svømmesporten. Etter å ha søkt 
sentralt, fikk klubben stipend på kroner 100  til å 
utdanne en svømme- og livredningslærer. Dette ble 
lærer Dahle, som dro på ”kursus” i Kristiania. Hjemme 
igjen startet han byens første svømmekurs og i alt 
meldte det seg rundt nitti gutter.  Omtrent seksti av 
disse skal ha lært å svømme. Øvelsene foregikk hver 
dag i ”Nørveviken”. 

Premiene ble utdelt på ettermiddagen borte i plana 
på Latinskolen. Det ble ikke oppgitt noen tider men 
avisene skrev at guttene under 14 år hadde svømt 30 
meter i motvind på 59 sekunder. 

1 premien i klassen gutter under 14 år ble vunnet 
av Ragnvald Horvedrag. I klassen 14 til 18 år vant 
Martin Linge og i klassen for voksne vant Hilmar 
Steffensen. Avisene meldte ”at hans kraftige, 
stilfulde stup vakte stormende begeistring”. 

Det ble også utdelt en ekstrapreme til herrene 
Reidar Rasmussen og Alf Larsen, som begge mistet 
buksene... 

Anders Øveraas fikk premie for beste tid på 100 
meter brystsvømning og Hilmar Steffensen fikk 
vandrepokalen som bestemann i kombinasjonen 
brystsvømning og stup. Alle premievinnerene fikk 
takstfaste hurra. 

Til slutt i referatet fra stevnedagen blir det fortalt at 
endel av de assisterende deretter ble med hjem og 
var formandens gjester på en liten fest.

Badehuset på Badehuspiren
Resten av første driftsåret gikk nok med på å få 
finansiert og senere oppføre Badehuset. Det ble 
satt opp ytterst på Badepiren - et sted som vi i dag 
kjenner bedre som del av Prestebrygga. Bygget ble 
oppført og stod klart til bruk sommeren 1912.  
I tida videre var det ett svømmestevne årlig i august 
med distansesvømming, stup og vannpolo. Årlig 
var det også havnesvømming. Og ikke minst er det 
mange ålesundere som fikk sine første nølende 
svømmetak ut fra dette første ”klubbhuset” til 
AaSLK. 

Bruken av Badehuset, som i år ville fyllt 100 år og 
dets skjebne og drifta av klubben fremover mot 
1920-tallet, får vi ta for oss i et senere Aquarius. 
Badehuset endte for øvrig sine dager i desember 
1994. Da blåste det bort i en storm. 

KJENNER DU HISTORIEN, SER DU BEDRE FREMTIDEN.
(Kilde jubileumstidskrift AaSLK 1911-1926)  

NAVN:  Bertrand Jacobsen
ROLLE:  Formand 1911-1926 i  AaSLK. Ildsjel som arbeidet hardt 
for å spre kunnskap om svømning og livrædning. Han brukte mye 
energi på å bygge klubbens Badehus på Badehuspiren (i dag del 
av Prestebrygga). Bygget stod ferdig i 1912 med blant annet  
mulighet for stuping fra tre høyder, solplatting og en kum for 
de som ikke kunne svømme.  Dette ble et naturlig sentrum for 
svømmesporten. På sommeren var det trening hver eneste kveld 
og særlig stupetreningene hadde mye publikum. Prosjektet var dessverre økonomisk et 
slit for klubben og 32 år etter at det ble bygd blåste det vekk  - i desember1944.

Planlegging av klubbens første stevne 
18. august 1911 tok styret en stor beslutning: 
Søndag 27. august skulle det arrangeres svøm-
mekonkurranse  - til inntekt for nytt badehus. Femti 
deltakere hadde meldt seg på en liste som var lagt 
ut. Rønneberg & Sønner hadde gitt tillatelse til 
at stevnet kunne holdes på Ysteneset. Formann 
Jacobsen fikk samlet inn åtti kroner til premier ”blant 
interesserte”. Det ble også satt opp en vandrepokal 
av hr. Refsnes.  Tre klasser deltok, og etter det vi kan 
forstå bare for gutter og menn.

Herrene Kr. Muriaas, Lorentzen, Dahle og Køyen 
skulle være dommere. Refsnes lovet å være starter 
samt sørge for øvrige assisterende sammen med 
Steffensen. Kjersem tok på seg sørge for å sette opp 
et tårn til å stupe fra. Dette skulle samtidig benyttes 
til omkledningsrom for voksne deltagere. 

Stevnedagen 27. august 
Klokka ni på morgenen var det oppmøte på ”Lorke-
nesset for at bringe alt i orden til stevnets begyndelse”.  
Flagg og signaler ble satt opp for å få et festelig preg. 

Det var temmelig kaldt i lufta, vanntemperaturen ble 
anslått til 12,5 grader. Fladmark hadde stillt dam-
peren ”Nap” til disposisjon. Herfra skulle de voksne 
starte (og ha tilhold for av- og påkledning). 

Hele 2.000 publikummere møtte opp. Da regnet 
styret med også de utenfor sperringene og de som 
var i seil- og motorbåter. 

-  ”Det var en fornøyelse å se hvor ivrige deltagerne 
var, ble det fortalt . Flere jumpet uti for tidlig og måtte 
kalles tilbake. Det viste seg at man ikke var vant med 
å konkurrere, og at flere manglet trening...  De fleste 
tok det nemlig for travelt i starten og dabbet av på 
slutten”. 

Klokken 13.30 utbragte formannen et tre ganger 
tre hurra for svømmesporten, noe som fikk kraftig 
tilslutning. 

Inntekter og premiering
Billettsalget innbragte 135,80 kroner. Noe styret 
mente var veldig bra, da prisen var 25 øre for voksne 
og 10 øre for barn. 

Aalesunds Svømme- & Livredningsklub ble stiftet i 1911.   
Klubbens ”tilblivelse” hang blant annet sammen med  
ønsket om å få bygd et nytt Badehus.  Sekretæren i Aale-
sunds Idrætslag tilskrev Centralforeningen for Idræt om  
råd og støtte til hvordan de skulle finansiere badehuset i.  
Der videresendte de henvendelsen til Norges Livrednings-
selskapet som hadde blitt stiftet bare noen få år før i 1906. 

Klubbens  første driftsår 1911-1912

24AQUARIUS 2012
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Ernst & Young er en av Nordvestlandets ledende bedrifter innenfor 
revisjon, skatt, avgift og rådgivning. Vårt lag består av erfarne revisorer,  
økonomer og jurister. Vi arbeider i team og vi leverer tjenester  
til et bredt utvalg av regionale virksomheter i  
privat og offentlig sektor.

Vi hjelper  
din virksomhet 

trygt i havn

25

      
6260 Skodje 

Telefon  (+47) 70 24 47 50
post@thornesrevisjon.no
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Norgesmesterskap 2012  kortbane og langbane

Beste sesong på førti år
For første gang siden 1970-tallet fikk vi i 2011-2012-seson-
gen tre forskjellige utøvere i finaler på et senior NM. Dette 
ble oppnådd under NM-kortbane i mars. Under NM-langba-
ne i juni ble dette fulgt av flere fine individuelle resultater.  
Veronica Bjørlykke avsluttet sesongen med å være tidenes 
mestvinnende i AaSLK og fra Ålesund. 

NM KORTBANE
NM i kortbane ble arrangert i Drammen.  Veronica Bjørlykke (17) innkas-
serte hele to gull og tre sølv. Hun tok gull og satte ny norsk juniorrekord 
på øvelsen 100 rygg  (1.01,04) og tok gull på  200 rygg (2.09,20). Sølvme-
daljene kom i øvelsene 200 og 400 fri samt 50 rygg. Hun tok også med 
hjem en femteplass på 50 fri og en åttendeplass på 100 fri.  

Ole Martin Bjørlykke (16) oppnådde en femte plass på både 800 og 
1500 fri.  Robin Kleiven (18) kom også til finalen på 200 bryst og ble 
nummer fem.  Karina Fet Brunstad  (17) ble nummer 21 på 50 bryst. 
Sigurd Bøen (15) fikk en 14. plass på 400 fri fulgt av Ole Martin på 15. 
plass. Ina Haagensen (13) fikk en 12. plass på 1500 fri. Klubben endte 
på en niendeplass i kåringen av beste klubb i mesterskapet. 

NM LANGBANE
NM i langbane ble arrangert i Oslo. Her tok Veronica gull på 100 
meter rygg både i junior- og seniorklassen, og klarte samme kombi-
nasjonen på 200 rygg.  Hun innkasserte også juniorsølv  på 50 meter 
rygg. Bronsen på 50 fri junior overrasket henne mest, samtidig som 
hun  ble nummer syv i senior. På 200 meter fri ble det nytt juniorsølv 
fulgt av en fjerdeplass senior på 50 rygg og  en andreplass på 400 fri 
i juniorklassen. 

Sigurd Bøen kom direkte fra Nordisk mesterskap. I kofferten lå sta-
fettgull og stafettsølv samt en femteplass på 100 fri.   I NM-langbane 
fikk han en 13. plass på 200 fri.  

Ole Martin som også kom direkte fra Nordisk mesterskap svømte 
400 medley og fikk en åttende plass som junior/niende plass i senior. 
Han fikk femte plass på øvelsen 800 fri junior/senior. Tiden Ole Mar-
tin fikk på 1500 meter i Danmark ville holdt til 3. plass i både junior 
og seniorklassen på NM.

Robin Kleiven (19) fikk en 13. plass på 200 bryst. Han ble også num-
mer 12 på 50 bryst i juniorklassen. Pernille Berntsen (17) kom inn 
til en åttende plass på 50 meter fri. Julie Hjellbakk Pettersen(17) ble 
nummer 34 på 50 fri.  På stafettene ble Ålesund nummer fem både 
på 4 x 200 fri  og 4 x 100 fri stafett for jentene. Neste år øyner vi klart 
en  pallplass for disse!

 AaSLK - Sesong * Gull Sølv Bronse Total
2011-12 8 12 3 23
2010-11 7 8 1 16
2009-10 3 5 6 14
2008-09 0 1 1 2
2007-08 0 2 1 3
2006-07(ingen UM) 2 6 5 13
2005-06(ingen UM) 0 0 4 4
2004-05(ingen UM) 0 0 0 0
2003-04(ingen UM) 0 0 0 0
2002-03(ingen UM) 0 0 0 0
* OPPSTILLINGEN VISER: Medaljer totalt på en sesong (UM, NMjr.  NM sr.) alt i alt fem stevner.

BRYST. Robin Kleiven i fin driv. 

SUPPORTERER HVERANDRE. Utøvere og foreldre...    
FOTO FRA NM: Doris  Ruud. 

TROPPEN. Her er utøverne som deltok på NM-langbane samlet.  

GULL: Veronica Bjørlykke svømmer inn til gull under NM-langbane.     
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Tålmodighet før resultater kommer
NAVN:  William Mikal Ruud (f.1999)
ROLLE:  Har årsbeste 2012 i Norge på 50, 100 og 400 meter fri på 
langbane i 1999-klassen. Deltok som yngstemann med 13 år på 
NM Langbane i juni 2012 på stafettlaget til AaSLK. 
Deltager på svømmekurs i 2006. AaSLK svømmer siden 2007. 
Kom med på seniorgruppa fra høsten 2011.

Hvordan startet det hele?
– Mamma tok meg med på svømmekurs i regi av AaSLK. Hun 
har støtta meg, vært snill og hjulpet meg. Etter flere svømme-
kurs så fikk jeg som 8 åring tilbud om å bli rekrutt i AaSLK. Jeg 
hadde ingen søsken som var der fra før, så jeg var den eneste 
gutt -99 uten søsken som ble tatt opp det året. Vi reiste på det 
første stevnet “Julelauget” i Volda og jeg fikk en grøtsleiv.

Hva husker du fra rekrutt tiden?
– Svømming var en av flere ting jeg holdt på med. Jeg prøvde 
også ut idrettsskole, fotball, gitar, dans, Tae kwon do og volley-
ball. Det var mer gøy enn seriøst som svømmerekrutt. Vi trente 
ikke mer enn 1-3 ganger i uka, og svømte “maks” bare på stev-
ner. Vi hadde ikke seriøse og spesifikke krav, men bare forvent-
ninger: “Du kan gjøre det bedre, prøv hardere”. Om du svømte 
2-3 sekund bak din egen pers så var ikke det så ille. Jeg droppet 
også treninger for å delta i “snøballkrig” eller for “å delta på hele 
bursdager og ikke bare på halve” fordi jeg skulle på trening. Det 
var ikke like hardt den gang, men jeg husker at jeg hadde en 
følelse av “å drukne”. Jeg drakk en del klorvann siden jeg ikke 
behersket teknikken så godt de første par årene.

Hvordan var treningsdagene nå i høst?
– Slitsomme. Vi kom fra 3 uker ferie og gikk rett på “trenings-
leir” helt til skolen begynte på igjen. Etterpå handlet det om å 
komme i toppform igjen! Treningsuka begynner søndag kveld 
med en god hardtrening og så litt roligere på mandag før det er 
langtrening, hovedserier, av og til tester osv. Tøffe tak, særlig på 
treningsleirene rett før mesterskap som i Spania i høstferien.

Hva motiverer deg mest?
– Svømming er viktigst av alt for meg. Det er en god livsstil og 
man får en god livskvalitet. Det er deilig å vinne og jeg prøver 
å bli den beste. Med svømming kan jeg gjør noe ut av livet 
mitt og ha noe å huske tilbake på med glede når jeg blir eldre. 

Å ikke være lat og å være godt trent har sine fordeler både på 
skole og i fritiden. Krefter og “sixpack” er ikke feil å ha! Dessuten 
får du opplevd og reist mye og du får være med venner. På 
fritida er jeg også med venner og bruker timesvis på rå gaming 
med blant annet strategispill (FPS, RTS) og pappa lager maten 
min. Mamma eller pappa er med på alle svømmestevner. Det 
gjør det enklere for meg! Alt er mulig eller: “If you can be the 
boss, then BE the boss!”
 
Hva er dine kortsiktige mål?
– Jeg vil prøve å kvalifisere meg individuelt på NM i kortbane 
i Stavanger tidlig i november 2012. Her må jeg f.eks. svømme 
50 fri på under 25 sekund, 100 fri på under 55 sekund eller 200 
fri på under 2 minutt for å kvalifisere meg. Medley og andre 
øvelser er også aktuelt. Så er det å gjøre en skikkelig innsats på 
ungdomsskolen som jeg startet på nå i høst.

Hva er dine råd til rekrutter i AaSLK?
– Ha det gøy i starten og sjekk ut om du liker det. Du må være 
tålmodig og kanskje bruke flere år på å finne ut av teknikken og 
alt det andre. Du vil trives bedre og bedre i vannet etterhvert 
som du blir bedre på teknikk.  
Prøv gjerne ut flere idretter enn bare svømming! Svømming er 
etter min mening en ganske sosial og fin sport for alle.

DELTOK INTERNASJONALT:  William  var en av de som deltok i Berlin Open vinteren 2012. Av resultatene så oppnådde han på 200 medley en 15. plass i klasse 13-14 år,  200 fri ga 
19. plass, 50 og 200 bryst ga 21 .plass. Det var hele 1.800 deltakere totalt på stevnet. (FOTO: Mikael Ruud)

f.eks
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Kom i forkant ved reiser til stevner

NAVN:  Knut Pettersen 
ROLLE:  Svømmedommer, sitter i styret og har god erfaring med 
å organisere reiser til stevner som klubben vår deltar på i kretsen 
m.v.  Eksempelvis gjeldet dette bestilling av overnatting,  
legge opp reiseruter, ordne med hovedmåltider, etc.

- Påmelding til stevne skjer via nettsiden til klubben, forklarer  
reiseleder Knut Pettersen i AaSLK. Han har ansvar for å tilrette-
legge det praktiske rundt de fleste stevner i kretsen som AaSLK 
reiser til.  For de yngste er det lurt å høre med treneren hvilke øvel-
ser som det er aktuelt å svømme, om ikke trener alt har meldt på 
på utøveren med øvelser.  Hovedrådet å prioritere LÅMØ-øvelser.

Det er viktig å lese informasjonen vi legger ut til hvert stevne på 
hjemmesiden - når du melder på utøver. Der står det også oftest 
noe om overnatting. Bestilling av overnatting følger vanligvis 
samme frist som påmelding til stevner. Etter fristen må foresatte 
ordne overnatting selv. 

Hva pakker du i sekken?
- Alt vanlig utstyr skal med, men suppleres med konkurranse-
drakt og ”reservedeler”. Det vil si ekstra av alt som kan bli ødelagt, 
og spesielt alt smått som kan komme bort; svømmebriller og 
badehette er spesielt ”utsatt” . Så husk å merke disse!   
Overtrekksdrakt bør også være med.  
-  På alle stevner vi reiser til, svømmes det med klubbens bade-
hette, sier Knut. Han forklarer dette med at klubben har sponso-
rer som bidrar for hele drifta vår og de skal vi vise frem. På stevner 
ser vi helst at både barn og foresatte stiller i AaSLK-t-skjorte. 

For det sosiale og for synlighet ser vi helst at alle sitter noenlunde 
samlet på stevner. Har vi på klubbdrakta når vi er i en fremmed 
hall er dette spesielt til god hjelp for de minste. Da ser de hvem 
som er av klubbens egne, som de kan spørre om det skulle være 
noe.  Av og til er det hektisk. Er far på andre sida av bassenget, er 
det godt å spørre første og beste fra AaSLK.

Reise og overnatting
Knut anbefaler at de som reiser prøver å sitte på med herandre.  
- Hver og en har ansvar for at sin utøver kommer på stevnet, men 
ta kontakt med reiseleder hvis du trenger hjelp til dette. Beregne 
god tid - det er dumt å stresse når en først drar avgårde. Stressa 
foresatte og utøvere er ingen god kombinasjon, smiler han. 
- Det er også viktig med nok søvn både før og under selve stev-
net. Da blir ofte prestasjonene bedre. Når klubben vår er på reise 

er det trener og reiseleder som bestemmer leggetid og når man 
skal stå opp.  
-  Vanligvis fordeles rom og overnatting av trenere og reiseleder. 
For turer satt opp på terminlista og som foregår her i kretsen, 
sender reiseleder ut et praktisk brev. Det kommer ei uke før med 
detaljer om hvem som har meldt seg på, hvem som deler rom, 
bespisning og anbefalt reiserute.

Innsvømming:
- Familier kan velge å kombinere stevner med besøk. Pass da på å 
møte opp i tide, og husk at alle utøver skal varme opp!  Trenerne 
skal ha lært utøverne hvordan innsvømming fungerer. Dette er 
også delvis beskrevet på nettsidene våre, sier Knut. 

Mat og drikke
Under et svømmestevne er det varmt  - ofte svært varmt. Da er 
det viktig med drikke og næring, for både barn og voksne. Pass 
spesielt på å få i dere nok væske og særlig om du er med på stev-
net som funksjonær! 
- Brus og snop skal ikke være del av stevnet. Klubben tar med frukt, 
saft, nøtter, rosiner og litt kjeks til å spise under stevnet for utøverne. 

- Kjøper du mat på stevnet så velger du sunn og næringsrik mat. 
Unngå pølser og tomme kalorier. Ta med ordentlig matpakke og 
helst pålegg som  ikke ”smelter” . Bor vi på hotell avtaler vi med kjøk-
kenet, slik at vi kan smøre med fra frokostbordet. 

Støtte hverandre!
- For øvrig oppfordrer jeg alle til å hjelpe til, heie på alle utøvere, 
hjelpe hverandre og ikke minst bistå de yngste utøverne og deres 
foreldre med alt de lurer på.  Er du usikker spør de andre forel-
drene. Det er alltid noen som kan svare - eller vet hvem som kan 
svare på det du lurer på. 

FORELDREINFORMASJON: Se bruksanvisningen på nettsida vår som viser hvordan påmelding gjennomføres. Der ligger også andre praktiske tips som er gode å ta med. Om du går 
inn som foresatt/utøver er det også en egen faktaside for hver av utøverne og oversikt på gruppene. FOTO: Knut Pettersen. 
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Utviklingstrappa 
I AaSLK har en utviklingstrapp basert på Norges svømmeforbund  
sitt system. Klubbens utøvere er fordelt på flere ulike grupper  
med egne trenere.
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Medley Blå og Sølv er de første trinnene i klubben. De har - ut fra hvor mye de vil satse - cirka tre treninger i uka. 
Her læres crawl, rygg, bryst og butterfly. Det jobbes sammen mot et felles treningsmål. Medleygruppene er delt slik at det 
 blir jobbet med beinsparksmålene i Blå, før det gås videre til å og til slutt de mer vanskelige oppgavene i Sølv.  
Så følger Medley Gull (som ved sesongstart er “tom). I denne gruppa samles utøvere som mestrer godt kravene for teknikk og beinspark.  
Det blir lært å svømme etter klokke og i serier.  Det trenes blant annet for å prestere på øvelsene som svømmes for LÅMØ.   

VI HAR ENDA NOEN FLERE I GRUPPA - MEN MED PÅ DETTE BILDET:  Foran f.v. sitter Ingeborg K., Løve P., Storm P., Frida M., Linnea R-T,  Sara F.U., Amalie 
L., Victor Ludvik H, André F.   Bak står f.v. Emma B.,  Tonni Aurora S., Sivert E., Marcus S., Andreas V., Magnus L.R.,  Helena H.,  Maria H., Erika R., og June  N.

Medley
LÅMØ

Senior

Masters
FOTO: Mikael Ruud

FOTO: Mikael Ruud

PÅ BILDET: Foran f.v. sitter Lea E.T., Aslak K., Mathias V., Odin M., Kristoffer H., og Nora H.   
                      Bak står Thelma G. Håvard V., Isabel F., Malin Aa., Celine , Sara H. og Stine S.
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 Seniorgruppen er per i dag de som har mesterskapskrav og som samtidig (med noen unntak) er av klubbens eldste svømmerne som satser på idretten.  Kravene for å komme 
inn i denne gruppen vurderes årlig.   Antall økter er avhengig av svømmeren selv, og hva de skal konkurrere i på stevner. Men ingen har mer en tolv økter fast i uken. Minimum er 
satt til seks svømmeøkter.  Utøver som har nådd et internasjonalt nivå får en tilpasset sesongplan. Har man ikke mulighet til å satse mer går utøver over til Treningsgruppe.

LÅMØ gruppen jobber mot Landsdelsårsklassemønstringen (LÅMØ) og UM, og et sesongavsluttende stevne i Norden. Det er et fullt juniortreningsopplegg med blant annet 
lengre serier for å utvikle fysiske egenskaper som vil gjøre utøverne bedre i konkurranse. Det skal også arbeides med å bygge grunnlag for å tåle trening i Seniorgruppen (nivået 
over). Utøvere vil starte med å spesialisere seg i øvelser og kan få en egen svømmeart.  Teknikk er fortsatt en vesentlig del av treningen, men kommer i form av små justeringer i 
den fysiske treningsutviklingen.  

LÅ
M

Ø

PÅ BILDET: Foran f.v. sitter Liselotte Farstad, Aksel Michelsen, Thomas Nupen, Hedda Roth, Martine Hjeltnes, Victoria Strømsholm Pedersen, Camilla Øien Mikalsen, 
Linnea Holen.  Bak f.v. står Helena Solvoll Pettersen, Lisa Vik Vatneødegård, Håvard Vardal, Daniel Aleksander Hatletvedt,  Guus Prins, Lana Begic, Kristin Hollingsæter 
Lystad,  Linn Kristin Aakernes og Ragnhild Tvergrov Skare. 
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VI HAR ENDA NOEN FLERE I GRUPPA - MEN MED PÅ DETTE BILDET:  Foran f.v. sitter Veronica Bjørlykke, Maud Hammer Nekstad, Fredrikke Muri Schrøder,  
Silje Bjørlykke, Victoria Eikremsvik Tolaas, Gerhard Ose Myrseth, Sigbjørn Marken Smenes. Bak står Karoline Marken Smenes, Erlend Zabka, Carl Johan Løken,  
Celine Hjeltnes, Ole Martin Bjørlykke, Aksel Haagensen, Ina Haagensen, Sigurd Holten Bøen, Sara Strømsholm Pedersen, Andreas Hollingsæter Lystad, Andrine Holen, 
Kevin Peraca, William Mikal Ruud og Julie Hjelbakk Pettersen.

... har flere trinn
FOTO: Mikael Ruud

FOTO: Mikael Ruud
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Masters er tilbudet til tidligere svømmere som ønsker å holde på med idretten enten det er for å konkurrere ved stevner og mesterskap eller for å trene på et hobbynivå.  
Det som vil representere klubben ved mesterskap trener minst tre ganger i uka den siste perioden før det aktuelle stevnet. Arbeidskrav og mål arbeides det med på indivi-
duelt plan ut fra ønsket prestasjonsnivå. Tilbudet til denne gruppen legges mulig noe om i løpet av sesongen, og flere er på vei inn. 
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VI HAR ENDA NOEN FLERE I GRUPPA - MEN MED PÅ DETTE BILDET STILTE:  Fra venstre trener Glenn G. Cudmore, Knut Haagensen, Are Hjeltnes,  
Gunnar Haagensen, Nicolajus Bagdanavicius og hovedtrener Alexander Hagenes. 

... oppover til Masters

Styret og dommere i  AaSLK

Klubben er avhengige av et aktivt styre, aktive foreldre og flest mulig dommere. Derfor er vi stadig på leting etter nye og villige som vil ta i et tak. Her ser vi et knippe av 
de som bidrar: I styret foran f.v. Christin Pedersen, Eli Anne Tvergrov, Ingvild Vartdal og Anja Prins. Bak står Knut Pettersen Gunnar Haagensen , Einar Bjørlykke og Bjørn Erik 
Tolaas.  Noen av dommere som stilte for fotografering fra venstre Jan Erik Pettersen, Åsveig Forsland, Hans Olav Ose, Einar Tore Bjørlykke (... også i styret). Bak står Gerd 
Haagensen t.v., Gry Myrseth,  Knut Pettersen (også i styret), Øystein Skare og Doris Ruud.     
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