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Vi markerer oss og tar plass blant landets ledende svømmeklub-
ber. Sist sesong fikk vi også rekord i nyinnmeldinger i klubben, 

da  40 utøvere meldte seg inn samtidig etter at svømmegruppa til 
Herd ble nedlagt.  Nyinnflyttere tar kontakt for å fortsette med spor-
ten de er så glad i, og ikke bare nordmenn. Vi har mange nasjona-
liteter representert i klubben vår. Flere enn på mange år har  meldt 
overgang til oss for å kombinere utdanning og idrett.  Klubben er 
prega av en viss vokseverk. For klubbens styre har det blitt et bratt, 
men også lærerikt år.  
 
Aktivitetene er trening, treningsleire, landslagsdeltakelse og stevne-
deltagelser i inn- og utland, utdannelse innen svømming og ikke 
minst svømmeinstruksjon.  Å få på plass en god drift rundt aktivite-
tene har blitt prioritert. Den langsiktige avtalen med Sparebanken 
Møre og god støtte av flere andre sponsorer i tillegg har gjort den 
høye aktiviteten mulig. Slik leverer vi blant annet flere svømmekurs 
enn før. Og ikke bare på Moa svømmehall men også i bassengene 
på Blindheim og Aspøy skole.  
 
Behovet for svømmeopplæring øker i takt med befolkningsveksten 
i regionen. Vi takker for den positive innstillingen og fleksibiliteten 
vi blir møtt med i den kommunale administrasjonen og hos perso-
nalet ved svømmehallen på Moa.  Men vi skulle så gjerne sluppet 
de tøffe driftsutgiftene på 50.000 til 80.000 kroner årlig som vi blir 
påført for å holde vann i bassenget på Aspøy i mai /juni! Dette ram-
met oss da bevillingen til vann i skolebasseng etter 30. april og ut 
skoleåret ikke lenger nådde opp i bystyrets prioriteringer.  Bare med 
et nødskrik klarer vi å avvikle Svømmeaksjonen fra Gjensidigestif-
telsen i mai/juni!  I år takket være støtte fra Holm stiftelsen.  
Neste år vet vi ikke... 
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Paradokset er at flere skoler benytter ”vårt” bassengvann som en 
anledning til ekstra undervisning av elever som ikke hadde lært å 
svømme gjennom skoleåret. Selvsagt, det er ikke noe bedre enn at 
barna får svømmeundervisning. Men er det rett at vi som frivillig 
organisasjon delvis dekker kostnadene til kommunalt bassengvann?

Klubben har ca. 120 aktive svømmere og øker og det skal sikres 
aktivitet både i bredde og topp. Derfor setter vi gruppene sammen 
på nytt og vi ser på hvordan vi kan utvikle driftsmodellen i form av 
logiske trenings- og konkurransemål for aldersgruppene og nivåene.  

Noen er i vannet opp mot elleve ganger i uken. Vi har et flott team 
trenere som følger gruppene. Knyttet til den sportslige utviklinga 
siste fire åra har tidligere hovedtrener Alexander Hagenes hatt den 
viktigste rollen. Og selv om det ble valgt å ikke forlenge kontrakten 
hans etter sist sesong, er det ingen tvil:  AaSLK har mye å takke han 
for! Alex har snudd mye av tenkningen på hva som er mulig for hver 
enkelt og lagt et solidt fundament som blant annet har gitt oss hele 
fem landslagsutøvere sist sesong!   

Årlig gjennomføres flere samlinger i klubbregi og vi avholder skole-
mesterskap og stevner lokalt. Vi deltar på en rekke stevner i fylket/
regionen, nasjonalt og internasjonalt. Alt i alt er det stor aktivitet.  
Det er mange foreldre som står på for å få dette til, og vi er disse  
en stor takk skyldig.   

Takk til alle bidragsytere.

NAVN:  Eli Anne Tvergrov 
ROLLE: Styreleder i klubben fra mars 2013 med spesielt ansvar for å lede 
den administrative driften og for at virksomhetsplanen følges opp mot 
svømmeforbundets krav. Hun er  redaktør for Aquarius og nettkanalene. 

 På fotoet ser vi fra en av treningene våre.  (Foto:  Mikael S. Ruud). 

Enestående svømmeklubb i by´n

Aalesund svømme og livredningsklubb    -    Postboks  175, 6001 Ålesund    styret@aaslk.no 
Redaksjonsledelse: Styret i AaSLK.  Design, redaktør og produksjon:  Eli Anne Tvergrov. Korrekturhjelp: Elisabeth Solvang.  
Fotorådgiver og alle foto som ikke er merka: Mikael S. Ruud. Forsiden viser Julie Hjellbak Petersen en av våre seniorutøvere og et 
godt forbilde. Minifoto øverst er av et av våre guttestafettlag under NM sommeren 2013. Neste viser svømmehallen i Berlin. Vi-
dere ser vi fra en av stafettene på eget hjemmestevne. Maud Nekstad svømmeinstruktør i aksjon (foto: S.Synstad). I midten nede 
ser vi rekruttlaget vårt høsten 2013. Ytterst til høyre er det utsnitt av dommer Jens Bøen som tar notater (foto: E.A.Tvergrov).  
Annonsekoordinering og tilhørende logistikk 2013: Even Roth (annonse@aaslk.no).   Trykkeri:   

I 2013 avviklet Herd sin svømmegruppe og medlemmene meldte seg inn i AaSLK. Vi er nå det eneste idrettslaget som tilbyr svøm-
ming  i byen, det gjør vi til gjengjeld så det monner. Svømmekurs, svømmegrupper på mange nivå, og prestasjoner både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt er prestert gjennom sesongen. Det kan vi være svært stolte av. 
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NAVN:  Kjell Åge Johansen 
ROLLE:  Leder sportslig utvalg. 
Han har tidligere vært fast trener for noen av gruppene i klubben 
og er en av foreldra som stepper inn som trener der det er behov. 

 

Som klubb ønsker vi å ivareta hver 
enkelt utøver slik at de kan ta natur-

lige skritt i sine svømmekarrierer. Dette 
må utvikles både for bredde og for de 
som satser ekstra hardt, og vi drifter etter 
prinsippene fra utviklingsløpet til Svøm-
meforbundet.
 
Det er viktig med tydelige gjensidige 
forpliktelser og vi ønsker å bevisstgjøre 
både utøvere og foreldre i hva som er 
fornuftig å sette av egne (og foreldres) 
mål. Utvikling bør ikke sees på for en kort 
sesong alene, men i tidsperspektiv på 
tre til mer enn ti år. En slik flerårsplan for 
utøverne er enklest å se for trenere og 
ikke alltid så lett å forstå for utøver eller 
foreldre.  En utviklingsplan er like viktig 
for de som ”bare” vil bli en bedre svøm-
mer som for de som satser for fullt.  

 

Dette betyr at for de som vil er det mulig-
heter å nå helt opp gjennom vår satsing. 

I trenerteamet har det blitt utskiftinger før 
sesongen 2013/2014. Alexander Hagenes  
hadde kontrakt til 30. juni og denne ble 
ikke fornyet.  Glenn G. Cudmore leder nå 
trenerteamet mens sportslig utvalg ledes 
av Kjell Åge Johansen. Som ny heltidsan-
satt trener har vi fra 1. august fått med oss 
danske Heine Brunø.  

Nivået i klubben har blitt lagt merke til 
også utenfor landets grenser.  Samtidig 
rører det godt på seg blant de yngre også.  
Det blir spennende å følge klubben i årene 
som kommer!

Under Norgesmesterskapet langbane sommeren 2013 fikk Aalesund SLK sølv på 4 x 200 fri for junior på jentesiden. Vi gratulerer Veronica O. Bjørlykke,  Celine Hjeltnes, Pernille 
Berntsen  og Silje Mari O. Bjørlykke. (Foto: Mikael S. Ruud). 

Talent, vilje og hardt arbeid

Ikke noe gratis

Viktig medspiller for AaSLK
Sparebanken Møre er en aktiv bidragsyter som gjør at vi i svømmeklubben kan fortsette det gode arbeidet som har 
gitt svømmere i verdensklasse de senere år,  samtidig som det er et godt tilbud for bredden av svømmere.  

- 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 og er klubbens hovedkontakt. 

BANKSJEF 
MERETE 

WIIG

Et grep vi tar nå er å sette opp ”kontrak-
ter” for de som satser aller mest. Kon-
traktene forplikter utøvere og trenere 
gjensidig. Dette gir bedre styring også 
økonomisk for klubben.  Eksempelvis får 
vi gjennom forpliktelsene tydelige bud-
sjettoppsett for det som gjelder leirer, 
stevner og utstyr, for å nevne noe. 
 
Vi har ambisjoner om å være en bety-
delig talentfabrikk for landslaget.  Sist 
sesong fikk vi inn fem utøvere på dette 
nivået og flere banker på.  OL i Rio, Brasil 
2016 er nevnt som et mulig mål for noen 
av våre utøvere og i fjorårsesongen pluk-
ket Olympiatoppen nettopp en av våre 
utøvere Sigurd Holten Bøen, som den 
eneste fra Sunnmøre uansett idrett, til å 
delta i ungdoms-olympiaden i Utrecht i 
Nederland.  
 

Medley
LÅMØ

Senior

Masters
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VÅRE HOVEDSTØTTESPILLERE

For å holde en så høy aktivitet på så mange plan både for elite og for bredden innen svømming er vi 
avhengige av våre støttespillere. Gjennom året og over flere år har vi noen avtaler som er mer omfat-
tende enn andre. Av våre hovedstøttespillere regner vi i dag først og fremst Sparebanken Møre, 
Storsenteret i Ålesund, samt Caverion, Tafjord Kraft og utstyrsleverandøren vår Tyr. 
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VÅRE HOVEDSTØTTESPILLERE

Lagspiller
Sparebanken Møre ønsker å være en lagspiller for at barn 
og unge skal få mulighet til å realisere sine drømmer. 
Derfor engasjerer vi oss i breddeidretten. 

Vi ønsker arrangører, utøvere og publikum lykke til med 
Sparebanken Møre Svøm 2013.
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VÅRE HOVEDSTØTTESPILLERE
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Breivika, Postvegen 12 6018 Ålesund & Tonningsgate 17 6006 Ålesund
Tlf.: 70 13 38 04. Epost aalesund@hydroscand.no

GODE SAMARBEIDSPARTNERE

I klubbmagasinet vårt Aquarius, i våre stevneprogrammer og i så mange andre sammenhenger har vi en 
rekke samarbeidspartnere som er med på å sikre at vi kan drive så godt og bredt som vi gjør.  
De presenteres her gjennom annonser bakover i klubbmagasinet vårt. 
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Din leverandør av internett

www.stayon.no alltid på nett

Leverer alt av deler og utstyr til trucker, mer enn 70 merker. 
Lave priser. 

3960 Stathelle | Tel. 35 97 62 60   www.hegnamaskin.no



AQUARIUS 20139

Ny heltidstrener inn fra Danmark

Heine Brunø er fra 1. august 2013 ansatt som en av våre to 
heltidsansatte trenere. Han har erfaring som sportsjef og un-

dervisningsleder for flere klubber i Danmark.  Heine har studert 
”interpersonel kommunikation” ved Aalborg universitet og har 
gjennomført Danmarks trenerutdannelse på nest høyeste nivå.  

Hvorfor velger du deg Ålesund? 
Jeg valgte AaSLK mye på grunn av det høye nivået klubben har 
på klubbens toppsvømmere, men også på grunn av bredden. Det 
er tydelig å se at det er god talentutvkling i gang i klubben og jeg 
ser en spennende fremtid for svømming i Ålesund.
 
Hvor lenge var du aktiv svømmer selv?
Jeg svømte aktivt frem til 1999 i klubber primært i Danmark men 
trente også en periode i USA. Mine beste tider var 15.45.19 på 
1500 fri og 4.00.89 på 400 fri. Først var jeg ryggsvømmer og fikk 
medalje i nasjonalt juniormesterskap på 100, 200 rygg og 400 IM. 
Som senior gikk jeg over til å svømme 1500 fri. Der fikk jeg notert 
sølv i nasjonale mesterskap.  
 
Hva er det beste med svømming som idrett?
Jeg har lært umåtelig mye gjennom min tid som konkurranse-
svømmer. Jeg har lært hvordan man setter seg et mål og hvordan 
man arbeider målrettet. Svømming har lært meg å håndtere 

oppturer og nedturer, for det har ikke hele tiden vært en dans på 
roser. Jeg tror på at man skal lære hvordan man faller av en hest, 
samt teknikken i å komme seg opp igjen. Hvis man kun har lært å 
ri ”flott”, er risikoen for fiasko altfor stor. Ingen kommer gjennom 
livet uten nedturer. Fiasko er ikke å feile i hva du gjør – fiasko er å 
unnlate å tørre forsøke eller gi opp ved første nederlag. Svøm-
ming er også en idrett hvor alle har like muligheter for suksess. 
Ikke alle ender øverst på pallen, men det er mange måter å vinne 
på i svømming. - ”Hvis vi har som målsetting å vinne gull hver 
gang er vi dømt til å feile – har vi et mål om å vinne som  
mennesker vinner vi hver dag”.

<

Gjennom en sesong har svømmeklubben tilknyttet både foreldre og andre som bidrar også til den 
sporstslige delen av aktivitetene våre. Trenerkabalen kan bli justert gjennom sesongen, men 
sentrale skikkelser i årets sesong er:
MAUD NEKSTAD Ansvar for Medley Blå og får med seg to erfarne karer på laget. 
ALEXANDER MICHELSEN skal bistå Maud Nekstad. Det vil også EINAR WIIK som også bistår:
ANDREAS HOLLINGSETER LYSTAD  Han har ansvar for Medley Sølv denne sesongen. 
CHRISTIAN TANG CHRISTIANSEN skal trene  Medley  Gull.  
Kontaktinformasjon for denne gjengen ligger på www.aaslk.no øverst på fanen “Coaches”.  

Heine Brunø (t.v.) og Glenn G. Cudmore (helt t.h.) i gang med treningen. I bassenget seniorer og utøvere fra LÅMØ-gruppa.    (Foto E.A.Tvergrov). 

 Trenerkabalen i kortversjon for Medleys...

9

NAVN:  Glenn G. Cudmore
ROLLE:  Sportsjef og har for tida særlig ansvar for LÅMØ-
gruppa. Glenn kom til klubben i september 2012 fra Hamar 
IL Svømming der han var trener i fire år.  Han har også vært  
hovedtrener i åtte år for Stavanger  Svømme Club (SSC).  

NAVN:  Heine Brunø
ROLLE:  Trener for seniorgruppa/elite.  Heine kommer fra still-
ingen som sportsjef (fulltid) for Svømmeklubben NORD i Ålborg. 
Før dette var han tilknyttet Ikast Svømme Klub og har vært trener 
på deltid hos Aabybro og Aalborg  på ulike nivå .  
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Parajumpers
Canada Goose
Napapijri

STORT UTVALG TIL BÅDE 
DAME, HERRE OG BARN
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NAVN:  Ketil Aakernes 
ROLLER: Nyutdanna kretsdommer i 2013.  Ketil har denne 
sesongen fått hovedansvar for at vi klarer å få utdanna nok 
dommere i klubben.  

For å kunne arrangere konkurranser, er vi avhengige av dom-
mere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet 

ledes i havn på en god måte, etter de gitte lover og regler.

- Etter gjennomført dommerutdanning forstår jeg bedre hva 
som skjer i bassenget og hvilke utfordringer med teknikk og 
regler barna har. Jeg skjønner bedre hva trenerene ber barna 
terpe på. Du kan si at jeg har blitt en bedre sportspappa, fordi 
jeg bedre forstår hva de holder på med og strever med, ikke 
minst på konkurranser, sier Kjetil Aakernes. Han ble dommer nå 
i vår. Dette var noe han lenge hadde tenkt at han kunne bidra 
med, og angrer ikke. 

Dommerkurs avvikles her lokalt cirka to ganger i året. Grunnstam-
ma vår er på ei seks-syv dommere, men vi trenger mange flere. 
- Jo lettere er det å avlaste hverandre i egen klubb og i regionen, 
sier Aakernes. Kurs arrangeres både i egen regi eller sammen 
med andre klubber.  - Selve dømmingen utføres både for egne 

Ta svømmeutdanning
Få kompetanse som dommer, instruktør eller trener.
FORELDRE:  Alexander Michelsen og Knut Pettersen er begge kretsdommere og stiller opp når vår klubb og andre klubber har stevner.  (Hovedfoto Mikael S. Ruud. Småfoto  av foreldre E.A.Tvergrov.) 

NAVN:  Alexander Michelsen. 
ROLLER:  Alexander Michelsen er godkjent av NSF til å 
utdanne svømmeinstruktører. Det er kurs vanligvis en gang 
på høsten og en gang på våren hver sesong. Han kan fortelle 
deg mer om hvordan du tar utdanning i NSF.

stevner, og vi bidrar når andre klubber i regionen har stevner. 
På stevner gjenkjenner jeg nå og har jobba sammen med flere 
andre foreldre som dommere og slik knyttes også kontakter på 
tvers av klubbgrensene. Det setter jeg stor pris på. 

Trener- og instruktørutdanning
- Er det noe fremtidige arbeidsgivere ser etter så er det aktivitet 
og ekstra pluss får de som kan vise til enda mer - nemlig at de 
har vært instruktører eller trenere gjennom ungdomstida og 
studenttida, sier Alexander Michelsen som er autorisert fra NSF 
til å drive opplæring av instruktører.  Han forteller at Svømme-
forbundet har laga ei helt ny ”Trenerløype” fra og med 2013.  
Det har også kommet nye nettsider som forklarer opplegget: 
utdanning.svomming.no/utdanningstilbudet/trener/.  
- Du må ha fyllt 14 år for å starte utdanningsløpet.  Første trinn 
er Begynnerinstruktør og deretter følger Videregående instruk-
tør. Jeg anbefaler både foreldre og eldre utøvere å bidra gjen-
nom å ta svømmeutdanninga. Du får mye igjen for dette! 

Kretsdommerkurs
Målgruppe:  Foreldre, aktive og andre som ønsker å bli dommere.
Timeantall:  Nettbasert selvstudie + 6 timer fysisk kursdag.
Krav til deltakelse:  Fylt 14 år.
Læringsmål  Deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi  
 og ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave;  
 at ”alle konkurrerer under like forhold og at ingen  
 deltaker får en uberettiget fordel fremfor de andre”.

Forbundsdommerkurs
Målgruppe:  Kretsdommere.
Timeantall:  6 timer.
Krav til deltakelse:  Fylt 18 år. Fungert som kretsdommer i minst to år.
Læringsmål  Deltakerne skal kunne dømme stevner i forbundsregi  
 (se for øvrig læringsmål over).  

AQUARIUS 201311
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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
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Marine Harvest Norway AS 
avd 13 Ytre Standal
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advok at firma as

tlf : +47 70 10 91 91  .  mail : post@adviso.no  .  adr: Storgata 10, Ålesund   .  web: adviso.no
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Gratis

Svømmeaksjon i mai

Alle kan søke om en slik gratis svømmepakke for minimum 15 barn per 
gruppe. Det gjøres ved å sende inn søknad som ildsjel til NSF et lite stykke 
utpå våren. Det kan være for en vennegjeng, barnehagegruppa, idrettsko-
len, eller en gjeng besteforeldre som organiserer for sine. Men en god ildsjel 
og en søknad må til. 

NSF vurderer søknadene og deler ut eit visst antall gratis pakker til forbun-
det sine medlemsklubber. Utdelingen skjer ut fra behovene som er innmeldt 
og kvaliteten på søknadene. Vanligvis har vi fått tildelt 10 pakker. Dette gir 
en mulig inntekt på brutto 200.000 kroner. Da holder vi instruktørlønnin-
gene og dessverre også vann i bassenget vi bruker. 

Utfordringen er nemlig at kommunen tømmer skolebassengene 30. april. 
Kapasiteten på Moa svømmehall er ikke slik at  det lar seg gjøre å legge 
inn en så stor ekstra aktivitet der.  Tidligere var det økonomi god nok til at 
kommunen holdt på vannet til aksjonen var over. Nå dras proppa ut  og 
budsjettposten er strøket av bystyret til fordel for andre tiltak. Svømmeklub-
ben har likevel gjort sitt ytterste for å sikre at dette livsviktige tilbudet når 
ut til så mange som mulig.  Svømmeaksjonen har i Ålesund stått i fare for å 

ikke bli arrangert de siste to åra. Men i fjor berga Sanitetskvinnene oss og 
i år kom Stiftelsen Kjell Holm oss i møte.  Uberegnelige 50.000 til 80.000 
kroner er mye for en foreldredrevet idrettsklubb som ekstra utgift på sårt 
tiltrengte driftskroner.  

Klubben takker bidragsyterne for at vi i 2013 ga 153 barn sjansen gjen-
nom Svømmeaksjonen.  Vannet ble tappa ut så snart vi avslutta og 30. juni 
betalte klubben 50.000 kroner for drift og leie av bassenget i ukene det tok å 
gjennomføre. Paradokset var at tre av de kommunale barneskolene benyttet 
anledningen til å få gitt  ekstra svømmeundervisning i perioden.  Behovet er 
med andre ord sterkt til stede for drift helt ut til skoleslutt, men vi er flere som 
spør oss om det er riktig at vi som frivillig organisasjon skal dekke utgiftene.

87 jenter og 66 gutter gjennomførte kurs i svømmebassenget på Aspøy skole under Svømmeaksjonen 2013.  Det er Norges Svøm-
meforbund og Gjensidige Stiftelsen som siste årene har samarbeidet om å arrangere “Trygg i vann”. Aksjonen skjer i mai/juni 
og målet er at barn som er utrygge i vann skal få gratis svømmekurs. Opplegget er organisert slik at de lokale svømmeklub-
bene står for gjennomføringen av kursa.  Men det er ildsjeler, DU, som må søke om kurspakke!  Kursene er på ei intensiv uke 
fra mandag til fredag i tidsrommet mai/juni og målgruppa er barn i alderen 6-10 år. 

Om Svømmeforbundet tildeler og vi finner vann blir det aksjon i mai/juni 2014. Delta? Hvordan skrive søknad? Kontakt vår kurskoordinator Stine Synstad. 
På fotoet Karoline Marken Marken Smenes (uten badehette) som instruerer på småbarnskurs. Dette er av type øvelser som gjennomgås på Svømmeaksjonen.  (Foto:  Stine Synstad).

Skaffet vann til bassenget 

Styret i AaSLK vil gjerne få takke Stiftelsen Kjell Holm for hjelpen til å gjennomføre årets Svømmeaksjon! 

 ”Stiftelsen Kjell Holms formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er 
knyttet til stifterens fødeby Ålesund og / eller til den fredede gamle gården Sandbu i Vågå.”
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Gratis
På årets sju første måneder

har 59 personer druknet. Det

er nesten dobbelt så mange

som i fjor, da tallet var 33.

– Gratis svømmekurs for barn er

et svært godt tiltak for å få ned

tallet på drukningsulykker, sier

Stine Synstad i Aalesunds

Svømme og Livredningsklubb

Hun er kursadministrator i

klubben, som nå går i gang med

nye kursrunder. Med støtte fra

Gjensidigestiftelsen har 150

barn i og rundt Ålesund fått gra-

tis svømmekurs.
– Flertallet blir forholdsvis

godt svømmedyktige. Mange

teller ned til neste gang de skal

i bassenget, og klarer nesten

ikke vente. Vi får bare positive

tilbakemeldinger, sier hun.

På Aspøy-skolen. Deltakerne er

gutter og jenter fra seks til ti år.

De kommer fra skoler, barneha-

ger og forskjellige lag og grup-

per.
Opplæringen foregår i bas-

senget på Aspøy barneskole, der

Holm-stiftelsen sponser driften.

Kurset er ti intensive timer fra

mandag til fredag.
– Det kan bli lange økter for

seks- og sjuåringene. Noen har

vannskrekk, andre er trygge i

vannet. De lærer å flyte godt, gli

i vannet og bruke armer og bein,

og de fleste lærer å svømme.

Etter en time i bassenget, er

det først en halv time til dusj og

garderobe. Så følger en halvtime

teori med båtvett og andre nyt-

tige ting.
tre nye år. Gjensidigestiftelsen

har satt av 30 millioner kroner

til tre nye år med Svømme-

aksjonen. Over 3000 tiåringer

kan ikke holde seg flytende i

vannet, og nær 30.000 norske

5.-klassinger kan ikke svømme.

Kun halvparten av tiåringene

klarer å svømme 200 meter.

Hvert femte barn med minori-

tetsbakgrunn oppgir at de ikke

klarer å holde seg flytende ved

egen hjelp. Hver tredje deltaker

i Svømme-aksjonen, er barn

med minoritetsbakgrunn.

trygghet i vannet. Svømmeak-

sjonen ble startet av Gjensidige-

stiftelsen
og

Norges

Svømmeforbund i 2008. Fram

til 2013 er over 43.000 barn blitt

trygge i vann.– Svømmeklubben i Ålesund

driver kurs gjennom hele året

for barn og unge, for å gi dem

trygghet og glede i vannet, sier

Stine Synstad.
Helge gloPPen
hg@smp.no

Svømmekurs berger

liv, og barna stortrives

Kurs: Den gratis svømmeopplæringen foregår i bassenget på Aspøy barneskole. Noen har vannskrekk når de

begynner, men de fleste blir svømmedyktige. Foto: Stine SynStad

OPPlært: Svømmekurset er på ti intensive timer i fem dager, inkludert teori og båtvett. Det kan bli lange

økter for de yngste, men noen klarer nesten ikke vente til neste runde i bassenget. Foto: Stine SynStad

I en høringsuttalelse om en reguleringsplan på Flisnes/Skråvika

skriver kommuneoverlegen at mulige luktproblem rundt et

kloakkrenseanlegg er for dårlig utredet. Kommuneoverlegen ber

om videre utredning og muligens flere tiltak. Han anbefaler

kommunen om ikke å godkjenne reguleringen før det foreligger

en luktvurdering som synes betryggende

ÅlesundBer om luktutredning på Flisnes

I dag startar Møre og Romsdal KrF sin valkamp, og fylkespartiet

får besøk av partileiar Knut Arild Hareide. Dagen startar med

bedriftsbesøk hos Rolls-Royce på Longva. Tilbake i Ålesund blir

det valkampopning på Moa Amfi, der både partileiar Hareide og

dei tre fremste stortingskandidatane vil halde appellar. Her bli

det også kulturelle innslag.

Val

Hareide besøker nordøyane i dag

BildeteKst:

ViGra
Mange har reist utenlands i

sommer. Det har vært en even-

tyrlig vekst i utlandstrafikken på

Ålesund lufthavn. På Vigra økte

utlandstrafikken i juli med 60

prosent. Og det er de tre nye

utenlandsrutene som står bak

juliveksten, bekrefter lufthavns-

sjef Tor Hånde ved Ålesund

lufthavn. Flyrutene til Amster-

dam, Gdansk og Vilnius er nye

når vi sammenligner med trafik-

ken i juli i fjor.
– Dessuten hadde Vigra i juli

et charteropplegg som var

større enn noen gang, sier

Hånde.
utrolig vekst. Statistikk hos Avi-

nor viser at 37.359 passasjerer

fløy direkte mellom Ålesund

lufthavn og en flyplass i utlan-

det. I fjor var det i overkant av

23.000 utenlandspassasjerer.

Veksten er altså på rundt 60

prosent. For hele året regner

Håndemed at Ålesund ender på

230-240.000 passasjerer direkte

til eller fra utlandet.

Innenlandstrafikken over Åle-

sund lufthavn i juli var omtrent

som i fjor. Det gir en totalvekst

på Vigra på 18,2 prosent. Få

andre lufthavner i Norge kan

vise til samme vekst.

Også Ørsta-Volda lufthavn

hadde en kraftig vekst i juli,

sammenlignet med juli i fjor.

Her var veksten på nesten 17

prosent. Den viktigste årsaken

er Kvivstunnelen, som binder

sammen indre Nordfjord med

Sunnmøre, sier utrykningsleder

Eldar Nes på Ørsta-Volda luft-

havn Hovden.
Per ove Stige
per.ove.stige@smp.no

Ny rekord for flyplassen

ÅlesundÅlesund kirke rennes ned av

besøkende og det er alt for

mye for en kirketjener å

håndtere, mener leif Hovde.

KrF-politikeren vil be ordføre-

ren vurdere om kommunen må

bidra for å løse det Hovde

karakteriserer som «en nærmest

uoverkommelig oppgave».

Kirkens betjening anslår at

mellom 30.000 og 50.000 turis-

ter er innom Ålesund kirke i

løpet av turistsesongen. På det

meste er det 2.000 besøkende

på en dag.– Bemanningen utgjøres av en

person. Vedkommende skal føre

tilsyn med bygningen, svare på

spørsmål, stå for salg av bøker

og relevante småting i våpenhu-

set, ta imot eventuelle gaver. –

og
også

utføre
praktisk

kirketjenerarbeid,
skriver

Hovde i et skriftlig spørsmål

som ordføreren må besvare i

bystyret neste uke.
inngangspenger. KrF-politike-

ren skisserer to løsninger. Enten

at kommunen i lag med reiseliv

og kirkelige organisasjoner

sammen løser bemanningspro-

blemet før neste turistsesong.

Alternativ to er å ta inngangs-

penger og la det finansiere økt

bemanning.– Hittil har adgang til kirka

vært gratis, noe som fra kirkelig

hold er prinsipielt viktig, uttaler

Hovde.Han ber om at følgene av en

slik endring må utredes før det

eventuelt innføres inngangs-

penger.eirik Meling
em@smp.no

En person tar alene

imot 2.000 turister

POPulær: Ålesund kirke er byens mest besøkte kulturinstitusjon

hevder Leif Hovde (KrF). Han mener bemanningen må styrkes for å ta

imot alle turistene. arkivFoto: vetle B. FarStad

KUNNSKAPSLØFTET: Alle barn skal være 
svømmedyktige etter 4. årstrinn. 
FAKTUM: Bare halvparten av landets 
tiåringer kan svømme 200 meter!
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Veteraner på NM - Masters

Are K. Hjeltnes, Roar Pedersen, Nikolajus Bagdana-
vicius og Alexander Salte Hagenes tok med seg  
13 gull, 5 sølv og 2 bronse hjem fra årets Master-
NM. Medaljefangsten sendte klubben opp til en 
pen sjuendeplass i klubbkampen. 
De beste resultatene fikk Roar og Nikolajus. Roar (1958) 
satte hele sju norske rekorder i Master-G og kapret 
førsteplassen i alle åtte øvelsene han stilte i bortsett 
fra en: På 25 m fri endte han på andreplass. Nikolajus 
(1978) fikk med seg tre litauiske rekorder og slo sam-
tidig nesten klubbrekorden vår på 100 rygg på vei til 
seier i løpet sitt. Gull ble det også på 800 fri og på 400 
individuell medley og 200 rygg i klassen Master-C. 

EYOF, ungdomsolympiade

Sigurd Holten Bøen ble tatt ut i troppen på 49 utøvere 
som dro til European Youth Olympic Festival (EYOF) i 
Utrecht, Nederland 14.-20. juli.

Olympiatoppen sender unge og lovende ungdommer 
dit fra seks idretter, håndball, tennis, bryting, turn, syk-
kel og svømming. I svømming er denne konkurransen 
for jenter født 99/00 og gutter født 97/98. Sigurd Hol-
ten Bøen var en av sju svømmere. Det var med andre 
ord en sterk presentasjon å komme med på uttaket.   
Norges svømmeforbund sendte i vår sin innstilling til 
Olympiatoppen på denne troppen. To er tatt ut fordi 
de hadde klart kravet. De andre utøverne, deriblant 
Sigurd, ble  tatt ut på bakgrunn av nivå og med tanke 
på at Norge ønsket å stille med et stafettlag både for 
gutter og et mixed-lag. Resultat:  På 200 fri fikk Sigurd 
en 19. plass av 32 deltakere og dessverre ble det disk 
på stafetten.  I følge Sigurd likevel en svært lærerik og 
flott opplevelse.

EM for Ole Martin
10. til 14. juli deltok Ole Martin Bjørlykke under EM for 
juniorer i Poznan, Polen. Han fikk en fin 16. plass på 
1500 fri på tida 16.13.03 (21 deltakere). På 800 meter 
fri  fikk han en 45. plass av 55 deltakere, perset med fire 
sekund og kom inn på 4.07.48. 

Sigurd Holten Bøen nr. to bak til høyre. Foto: Norges svømmeforbund.  Klippet foto fra “Norsk svømming - NSF” i reportasje om resultater fra Stord 
på Masters sommeren 2013. På bilder Are, Roar, Nikolajus og Alexander. 
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Svømming

Sigurd Holten Bøen
og det

norske svømmelan
dslaget

kom seg egentlig til fina
le,

det var bare ett pro
blem:

16-åringen startet l
itt for

tidlig.

For det var under o
nsdagens 4 x

100 meter mixed medley i selv-

este Ungdoms-OL, at svømme-

talentet fra Ålesund skulle

svømme tredje etappe. Dess-

verre for Bøen og Norge gikk det

litt for fort ut fra s
tart.

– Jeg var litt vel ivrig, s
å jeg

tjuvstarta. Vanligvi
s så svømmer

jeg med gutter, men siden dette

var mixed, så var det en
jente på

etappen før. Derfor gikk det litt

saktere i veksling
en enn jeg er

vant til, sier Bøen til Sunnmørs-

posten.
Etter målgang hadde Norge

skaffet seg en plass i finalen,

men Bøen var selv klar over
at

han hadde startet i tidligste

laget.
– Jeg kjente det med en gang

jeg hoppet uti. Det
er selvfølge-

lig litt kjedelig når vi faktisk

svømte så bra, sier 16-åringe
n

som likevel så humoren i det

hele.
– Det var jo litt gøy og. Hele

laget tok på seg sky
lden, og vi så

humoren i situasjonen, så vi
var

egentlig ikke så lei
oss.

Positiv. Den positive innstillin-

gen, og fokuset på
å ta stevnene

litt mindre seriøst er n
oe ung-

gutten har jobbet med.

– Jeg må lære meg å ha det

mer gøy på stevne. D
et har vært

litt vel seriøst i det
siste, men jeg

er på god vei nå, sier Bøen og ler.

Årets Ungdoms-OL er i

Utrech, men selv om det ikke

har blitt mye tid til å se seg

rundt i Nederland
ble det litt av

et stjernetreff da
Sigurd skulle

gå fra matsalen til hotellrom-

met. For på veien ut var det den

tredoble OL-mesteren, Pieter

van den Hoogeband, som kom

gående.
– Det var gøy. Han er jo kjem-

pestor, så det var stort å møte

han, forteller Bøen
.

Satser mot neste år. På 200

meter fri havnet Bøe
n litt lenger

ned på listen, men unggutten er

med i årets Undoms-OL for å

lære.
– Det er veldig høyt

nivå her

nede, så jeg er her først og

fremst for å lære. Også
skal jeg

ha det litt gøy da.

Sigurd har nettopp kommet

inn på toppidrett ved Fagerlia

VGS, og det ser svø
mmetalentet

fram til.
– Neste år satser jeg mot

Junior-EM, så det blir spen-

nende å starte på
toppidrett og

utvikle meg videre. Det er f
ort-

satt mange år igjen til å bli

ordentlig god i svømming,

avslutter Bøen.

Morten ViSt ScHe
ie

morten.scheie@smp.no

– Jeg skal lære m
eg å ha det

mer gøy på stevn
e

Så den mORSOmme Siden: Selv om Norge ble disket fra en eventuell finalep
lass, tok Sigurd Bøen og resten

av laget avgjørelsen
med et smil. Foto: Privat

TjuvSTaRT: Sigu
rd Bøen startet

litt for tidlig, men tok det hele

med et smil. Foto: rune hell
e

Sykkel

Christophe Riblon
slo til og sik-

ret Frankrikes første seier i

årets jubileumsutgave av Tour

de France. Ag2r-rytt
eren var

med i et tidlig brudd og vant

med ett minutt foran amerika-

neren Tejay van Garderen.

Torsdagens 172,3 kilometer

lange etappe var «kongetap-

pen» i årets Tour d
e France hvor

man var to ganger opp
berømte

Alpe d'Huez. Van Garderen som

gikk i tet daman startet på turen

opp til Alpe d'Huez for siste

gang, ble tatt igjen med under

to kilometer igjen av etappen.

Det var også en viss spenning

rundt den gule ledertrøyen til

Chris Froome. Briten satte inn

et angrepmed 11 kilometer igjen

av etappen.
Sammenlagttoer Alberto

Con-

tador måtte slippe. Det ble
dra-

matisk de fem siste kilometerne

da Froome syntes å gå tom
for

krefter. Han fikk imidlertid en

energibar av lagkameraten

Richie Porte og klarte å ta seg

inn igjen, og avstande
n til Con-

tador ble økt til 5.1
1 minutter. ntB

Første franske triu
mf

endelig: På Tour de Frances 18. etap
pe kom endelig den første franske

seieren. Christop
he Riblon kunne felle noen gledestårer i det

han vant

kongeetappen i årets Tour de France. Foto: Sca
nPix

• FRA: Ålesund

• ALDER: 16 år

• Deltar under åre
ts

Ungdoms-OL i Utrech,

Nederland.

• Kom på 19. plass under

den individuelle 200 meter

fri.

• Ble disket for tjuvsta
rt

etter at Norge hadde

kvalifisert seg til finalen på

mixed medley.

Sigurd H. Bøen

Den franske kantspilleren Florent

Malouda har skrevet unde
r en

toårsavtale med tyrkiske Trabzon-

spor. 33-åringen
har spilt for Chel

-

sea siden 2007, og kommer gratis

til den tyrkiske klubben. Da Trab-

zonspor la en kontrakt på bordet

som gir ham 20 millioner kroner i

året, takket Malouda ja til tilbudet.

Chelsea prøvde sist sommer for-

gjeves å bli kvitt franskm
annen, nå

er han endelig vekk. ntB

fotball

Malouda klar for

tyrkisk storklubb

Onsdag uttalte FIFA-president

Sepp Blatter at VM i 2022 kom til

å bli flytta til vinteren. For å
kunne

flytte meisterskapen må det gje-

rast endringar i t
erminlistene til

klubbfotballen. B
latter trur det er

eit problem som lar seg løyse. Ein

talsmann for Premier League utta-

ler til Sky Sport at dei kjem
til å gå

imot den foreslåtte endringa.– Ein

verdsmeisterskap på vinteren er

verken ønskeleg eller gjennomfør-

bart for europeis
k klubbfotball. nPK

fotball

VM om vinteren

møter motstand

Sprinteren Justin Gatlin løper i

Diamond League-stevnet i
Monaco

torsdag kveld, men på Bislett blir

han aldri invitert. Den
amerikanske

sprinteren er tatt for doping
med

prestasjonsfrem
mende stoffer to

ganger, men har sonet ferdig
straf-

fen sin. – Dette viser hvor viktig

det er å være prinsippfast mot

utøvere som har dopet seg med

denne typen stoffer, og det er der-

for vi på Bislett har den strengeste

praksisen i verden, sier Ho
en. ntB

friidrett

– utestengt fra Bisl
ett

på livstid

Toppfotballsjef N
ils Johan Semb

gleder seg over Norges pres
tasjo-

ner i kvinne-EM
og over selve

arrangementet. Han ser gjerne et

framtidig EM på norsk jord.

– Klart vi kan arrangere et mester-

skap som dette. Det kan være det

vi trenger for å løfte kvinnefotbal-

len ytterligere, sier h
an. Han gle-

der seg over entusiasmen som

omgir mesterskapet og ønsker at

det kunne være slik i Norge. ntB

fotball

drømmer om eM

i norge
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svømming
Ole Martin Bjørlykke svømteinn til en sikker sølvmedaljebåde i junior- som senior-klassen på 1500 meter fri iNM. Nå ser han fram tiljunior-EM i Polen neste helg.

– Det er første gang jeg får deltai et europamesterskap. Måletmitt der blir å komme ned motnorsk juniorrekord på 15.37.Derfor har jeg også toppet for-men mot EM, sier Ole MartinBjørlykke til Sunnmørsposten.Etter at han i går tok sølv baksuverene Henrik Christiansen,Lørenskog/Rælingen. Sist-nevnte tok gullet med tida15.41,73, mens Bjørlykke bleklokket inn 32 hundredeler over16 minutter.
– Planen før løpet var at jegskulle slå om og øke tempoethalvvegs. Men jeg maktet aldridette, og derfor ble det litt dår-ligere tid enn forventet, sierBjørlykke.

Han 15.52 som personligrekord på langbane, mens OleMartin han vært nede på 15.25på kortbane.
Under NM på nettopp kort-bane i vår ble det også sølv til17-åringen fra AalesundsSvømme- og Livredningsklubb.Ole Martin kunne også kon-statere sølv i seniorklassen (oggull i juniorklassen) til storesøs-ter Veronica Bjørlykke på 100meter rygg i går.– Veronica svømte en megetbra ryggøvelse, det sammegjorde hun under stafetten over4 x 100 meter medley. Hun varveldig nær norsk juniorrekord,sier Ole Martin Bjørlykke.

Sølv bak Snildal. Veronica toksølvet på 1.03,53, kun 1/10 baknorsk juniorrekord på distan-sen. Som innehas av europames-ter Ingvild Snildal, Asker.Nettopp Snildal snøt Bjørlykkefor NM-gullet på 100meter ryggi går da hun slo i bassengkantenpå 1.03,01.
Den tredje av svømmesøs-knene Bjørlykke, 13-årige SiljeMari var også i aksjon fredag.Hun «perset» ned til glimrende9.37,82 på 800 meter fri. Det ga10. plass i juniorklassen og 11.plass blant seniorene. Og hun

var soleklart den yngste i aksjonpå distansen.
– Silje Mari er det størstetalentet av oss tre. HverkenVeronica eller jeg var like god påhennes alder. Hun har massetrening i kroppen allerede, ogdermed en god base for å utvikleseg videre, sier OleMartin Bjør-lykke om lillesøster.Silje Mari fikk også svømmefridistansen for AaSLK som blenr. 9 på stafetten. Hun gjordeunna sin 100 meter fri på 1.03.De to øvrige på laget var Per-nille Berntsen (butterfly) ogMarie Nygård (bryst).JarlE MOrdaljarle.mordal@smp.no

Topper formen i EM• Søskenpar med nye NM-medaljer i Kristiansand

Sølvmedalje: Ole Martin Bjørlykke kapret sølvmedaljen i både junior -og seniorklassen på 1500 meter fri

under NM i svømming i Kristiansand fredag. Neste helg er 16-åringen i Polen og deltar under europamester-

skapet for juniorer. FOTO: RUNE HELLE

neSTe RekORd: VeronicaBjørlykke (tv) ble såvidt slått avIngvild Snildal på 100 m rygg.

• Svømme-NM på langbanearrangeres i Kristiansand
• Veronica Bjørlykke tokgull i junior- og sølv iseniorklassen på 100 meterrygg. Hun fikk tida 1.03,53og ble bare slått av europa-mester Ingvild Snildal, Asker• Ole Martin Bjørlykke toksølv på 1500 meter, både ijunior- og seniorklassen.Han fikk tida 16.00,32, mensgullet gikk til HenrikChristiansen, Lørenskog, på15.41,73. Begge er født i -96

fakta

Thor Hushovd (bilete) blei num-mer sju etter at det enda med einmassespurt i den 6. etappen avAusterrike rundt fredag. TyskarenGerald Ciolek vann på tida 4.17.42.Nummer to blei Simone Ponzi fråItalia, og nummer tre blei austerri-karen Jonathan Cantwell. Etappenvar 182 kilometer lang og gjekkmellom Maria Taferl og Poysdorf.Belgiaren Kevin Seeldraeyers leierframleis i samandraget. NPk

sykkel

Sjuandeplass forHushovd i austerrike

Heidi Mårtensson (18) sprang inntil gull på sprinten i junior-VM i ori-entering fredag. Den norske jentavar i mål tolv sekund framfor dan-sken Nicoline Klysner under meis-terskapen i tsjekkiske HradecKralove. – Heilt rått. Heidi stodverkeleg fram i dag og viste kvafor ein sprintløpar ho er. Ho heldthøgare fart enn resten av feltet, ogvann sjølv om ho gjorde ein litenfeil på slutten, sa landslagstrenarSverre Waaler Kaas nøgd. NPk

Orientering
Mårtensson tokgull i junior-VM

Cecilia Brækhus (bildet) skal 7.september i ringen mot dominika-neren Oxandia Castillo (18) i Fre-derikshavn. Fra og med neste ukestarter forberedelsene for fullt.Den norske proffbokseren bekref-tet fredag at Castillo blir hennesneste motstander. Begge er ube-seirede verdensmestere. Castillotilhører klassen lett mellomvekt,én klasse over Brækhus (welter-vekt). NtB

bOksing

Nå venter hardtarbeid for Brækhus

TIPPELIGAKAMP

Ledige billetter på www.aafk.no og i billettlukafra 3 timer før kampstart.

AaFK – Sogndal
Color Line Stadion, lørdag 6. juli kl. 15.30.

tennis

Serberen Novak Djokovic tokseg til søndagens finale i Wim-bledon-turneringen etter denlengste semifinalen i turnerin-gens historie.Argentineren Juan MartinDel Potro ble slått med sifrene7-5, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3 over femsett.
Kampen mellom serberen ogden 100 kilo tunge søramerika-neren varte i hele 5 timer og 43minutter.
Det hittil lengste semifinalen

i Wimbledon ble spilt mellomBoris Becker og Ivan Lendl i1989. Den kampen varte i firetimer og ett minutt.Djokovic er klar for sin 11.Grand Slam-finale.Del Potro var hardt presset idet fjerde settet. Da reddet hanseg blant annet unna to match-baller. I det siste og avgjørendesettet var det liten tvil om hvemsom var best. Verdensener Djo-kovic tok settet med 6-3 og sattesin første matchball i det settet.NtB

Djokovic til finale

46 [NORSK SVØMMING 2/2013]

Gjensyn med gamle kjente

Ålesundkvartetten Are K. Hjeltnes, Roar Pedersen, Nikolajus Bagdanavicius, og Alex-
ander Salte Hagenes sto for 13 gull, 5 sølv og 2 bronse. Roar satte dessuten hele  syv
norske rekorder, mens Litauen-fødte Nikalajus sørget for tre litauiske rekorder.

Tre utvalgte svømme-
anlegg kan nå få fem
millioner kroner i ekstra-
ordinært tilskudd fra
spillemidlene. Alle kom-
muner er invitert til å
søke.

Ekstraordinært tilskudd til svømmeanlegg

Kulturministeren og Norges Svømmefor-
bund vil bidra til fortgang i bygging av
svømmeanlegg. Foto: Ilja C. Hendel.

Beste klubb

�
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Fotball
EuropaligaEn torsdag, åttE-dElsFinalEr 2. kamp:Rubin Kazan (Russland) - Levante(Spania) 2-0 (0-0), sammenlagt 2-0.Zenit St. Petersburg (Russland) - Ba-sel (Sveits) 1-0 (1-0), sammenlagt 1-2.Inter (Italia) - Tottenham (England)4-1 (1-0), sammenlagt 4-4 (Totten-ham videre på bortemål).Bordeaux (Frankrike) - Benfica (Portu-gal) 2-3 (0-1), sammenlagt 2-3.Chelsea (England) - Steaua Bucuresti(Romania) 3-1 (1-1), sammenlagt 3-2.Fenerbahçe (Tyrkia) - Viktoria Plzen(Tsjekkia) 1-1 (1-0), 2-1 sammenlagt.Lazio (Italia) - Stuttgart (Tyskland) 3-1(2-0), sammenlagt 5-1.Newcastle (England) - Anzji (Russ-land) 1-0 (0-0), sammenlagt 1-0.

skiskyting
VErdEnscup torsdag, sprintkVinnEr:
1) Gabriela Soukalova, Tsjekkia 21.25,6(0), 2) Andrea Henkel, Tyskland 0.17,2min bak (0), 3) Miriam Gössner,Tyskland 0.23,6 (1), 4) Olga Vilukhina,Russland 0.30,4 (1), 5) AnastasijaKuzmina, Slovakia 0.30,9 (2), Norske:8) Tora Berger, Norge 0.43,5 (1), 10)Tiril Eckhoff, Norge 0.52,2 (1), 41) AneSkrove Nossum 2.25,6 (2), 60) BenteLandheim 3.16,9 (3), 70) Hilde Fenne4.01,9 (5).

VErdEnscupEn sammEnlagt(24 aV 26):
1) Berger 1199, 2) Domratsjeva 876,3) Henkel 796, 4) Mäkäräinen 772, 5)Dorin Habert 764Øvrig norsk: 22) Synnøve Solemdal384, 32) Eckhoff 239, 33) Fanny Welle-Strand Horn 235, 35) Ann KristinAafedt Flatland 182, 60) Fenne 50, 79)Olsbu 13, 83) Skrove Nossum 12, 88)Elise Ringen 9, 91) Landheim 7.

traV
V5a bErgEn torsdagUtbetaling, 5 rette: Kr. 613.1. avd: 14 Wessel Odin (8661)2. avd: 7 Pay Me S.H. (7786)3. avd: 4 Charme (6553)4. avd: 3 Company Ås (1622)5. avd: 5 Selenason (1110)Rangering: 1. avd: 12-14 (str. 7), 2. avd:7, 3. avd: 4, 4. avd: 9-3, 5. avd: 3-6-5(str. 1 og 12).

V5b bErgEn torsdagUtbetaling, 5 rette: Kr. 7311. avd: 3 Company Ås (3720)2. avd: 5 Selenason (2098)3. avd: 5 Søndre Jerkeld (1520)4. avd: 1 Eyeformoney L. (839)5. avd: 2 The Sorceress (750)Rangering: 1. avd: 9-3, 2. avd: 3-5 (str.1 og 12), 3. avd: 5, 4. avd: 10-1 (str. 7,13 og 15), 5. avd: 2Omsetning: Kr. 844.249.

Børs

35. marsEillE – aJaccio: H (1,37)Marseille ligger på 3. plass ifransk 1. divisjon og har alt åkjempe for, ikke minst enChampions League-plass. Harvært litt ujevne i den seineretid, men bør sikre full pottmot Korsika-laget Ajaccio.
39. gil VicEntE – braga: b (1,55)Skal være klasseforskjell pådisse to lagene i portugisiskeliteserie. Braga på 3. plass er21 poeng foran Gil Vicente,som bare har vunnet to av 11

hjemmekamper. Braga skalnormalt vinne kamper somdenne.

40. dEp. la coruÑa – cElta: u(3,05)
Bunnoppgjør i spansk ligamellom de to klubbene fraGalicia i nordvest. Deportivoser ut til å få et kort opphold iøverste divisjon etter at deklarte å komme tilbake. Troliguavgjort her.

samlEt odds: 6,48

oddsen

fotBall
I dag er det premiere påSunnmørspostens fotball-magasin på web-TV. Hverfredag legger vi ut et førkampen-magasin der vi tarpulsen på AaFK og Høddfør serierunden. Her vil detbli studiodebatt medeksperter, analyse av mot-standerlag, intervju medspillere og trenere og kon-kurranser der det er muligå vinne signerte AaFK –eller Hødd drakter.– Det blir et fotballmaga-sin som folk kan bruke til å

oppdatere seg på siste nyttfør kampene. Vi kommerogså til å ta et tilbakeblikkpå hvordan forrige serie-runde gikk, sier programle-der Stig Vågnes.I tillegg til fotballmagasi-net kommer Sunnmørspos-ten til å sende web-TVdirekte fra intervjusonenrett etter AaFK-kampene,både på hjemme – og borte-bane denne sesongen.– Her kan fotballinteres-serte få reaksjoner fra tre-nere og spillere kort tidetter kampene er ferdig.

Tettere og direktepå AaFK

svømming
ole martin bjørlykke (16) toksin første nm-medalje forsenior da han ble nummer topå 800 meter fri under kort-bane nm i går. storesøsterVeronica (18) fulgte opp medå bli nummer to på 50 meterrygg.

– Vi gjør begge gode sportsligeprestasjoner, oppsummerer deto.
Veronica svømte på 28,96.Gullet gikk på 28,64. Veronicavar et tidel bak pers, og halvse-kundet bak den norske junior-rekorden. 50 rygg er den enestejuniorrekorden på ryggsvøm-ming hun ikke har på kortbane.– Målet var ny juniorrekord.Ingen tvil om det, oppsummererVeronica som droppet 400meter fri som gikk like før. Hervar vinnertiden godt underVeronica sin pers.– Jeg valgte kvalitet fremforkvantitet. Med en 400 fri i krop-pen ville jeg vært sjanseløs pårekorden, understreker hun.Veronica svømmer de tre ryg-gøvelsene. 100, 200 og 400 frisamt 200 medley og 100 bryst ihelgen.

– Her blir det nok å gjøre.Uten stafetter blir det litt ekstratid, understreker hun.– Det var en del å glede segover i dag. Mest fornøyd er jegmed OleMartin sin 400 fri. Denvar bra oppsummerer trenerAlexander Hagenes.

Kretsrekord og NM-sølv. OleMartin Bjørlykke (16) ble num-mer to på 800 fri med 8.08,19.– Dette var min første NM-medalje for senior. Jeg var halv-sekundet bak pers, men dettevar likevel bra, sier Ole Martinsom ikke kunne gjøre noe medvinner Henrik Christiansen somsatte norsk juniorrekord.– Dette var så avgjort bra,oppsummerer Ole Martin somsatte kretsrekord da han blenummer ti på 200 medley.Sigurd Bøen ble her nummer 14.

Tett på finale. Victoria Løken(22) ble nummer syv på 100meter butterfly i går. Den tidli-gere Aalesund-svømmeren varsvært tett på en finale.– Ganske nøyaktig to hundre-deler, sier Victoria som har værtute i godt over et år.– Jeg har slitt veldig de siste

sesongene. Diagnose på proble-mene nå er overtrening, sierVictoria som har vært bra etterjul. Det ble også en bronse påstafett med Lambertseter.
runE HEllE
sport@smp.no

Søskensuksess

To sølv: Ole Martin Bjørlykke og søster Veronica tok hver sin sølvmedalje på gårsdagens NM-øvelser.

foto: rune helle

reKord: Ole Martin Bjørlykkesatte kretsrekord da han blenummer ti på 200 medley.

– Jeg valgte
kvalitet framfor
kvantitet
VEronica bJørlykkE

I går kveld ble det spilt to lokale kamper i 1. kvalifiseringsrunde til

NM. På Volda stadion var det gjestene Spjelkavik som var det beste

laget, og vant 3–0 etter scoringer av Knut Idar Dalhus, Knut Arne

Frostad og Donatas Skurdenis. I den andre kampen vant Stryn 2–0

mot Eid etter to scoringer av Stian Sandal. I kveld spilles Stranda-

Herd og Sunndal-Midsund.

fotBall

spjelkavik og stryn videre i nm-kvaliken

sTryN jublar eTTer 2–0MåleT Til Frode Hool egge. ¬sTryNespelaraNe er FråveNsTre: Tobias Evebø, StianSandal, Frode Hool Egge, OlleKristoffersson og Vegard Hopland.¬

• Stavanger Svømme Clubarrangere NM i svømmingpå kortbane for senior ogfunksjonshemmede 14.–17.mars.

• Stevnet arrangeres iStavanger svømmehall med146 jenter og 151 gutter fra47 klubber.
• 12 øvelser står påprogrammet i dag.

Fakta

Klubbstatistikk
Siden 1911 har klubben tatt 15 norske seniorgull, 28 sølv og 20 bronse. Vi har 
totalt 63 seniormedaljer i norske mesterskap, med Veronica Orheim Bjørlykke 
som den klart mestvinnende. Klubben har stående en norsk rekord. Det er 
4*100m lag medley på tida 4.10,41 fra 1978  i 25 meters basseng. 

Nr Navn Gull Sølv Bronse Totalt
1 Veronica Orheim Bjørlykke 8 11 2 21

2 Aalesunds SLK 3 1 4 8

3 Anne Marie Falkevik 2 0 0 2

4 Victoria S. Løken 1 3 3 7

5 Ola T. Gjørtz 1 3 0 4

6 Kjell Nedregaard 0 6 6 12

7 Ole Martin Orheim Bjørlykke 0 4 0 4

8 Alf Almberg 0 0 2 2

9 Ola T. Giørtz 0 0 1 1

10 Harald Nedregaard 0 0 1 1

11 Roar Pedersen 0 0 1 1

Nordiske jr-mester i finske Vaasa
Veronica tok med seg gull i pre-senior klassen på tida 2.11,65 på 
200 rygg. Videre fikk hun to sølvmedaljer på 200 fri og 100 rygg. 
På dette stevnet svømte bror Ole Martin Bjørlykke inn 1500 fri  
på 15.25.04 og 4. plass. Resultatet ga ham seniorlandslagsplass. 
Sammenlagt knep Norge 3. plassen i nasjonskampen, etter Fin-
land og Sverige, men før Danmark i mesterskapet desember 2012.
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svømming

Veronica Bjørlykke
fikk en

god start på junior
– og

senior-NM i Kristiansand i

går.

– Jeg synes egentlig
at det gikk

ganske bra for min del. Det er jo

vanskelig å værem
isfornøyd når

med får med seg femmedaljer i

NM, sier Veronica Bjø
rlykke til

Sunnmørsposten.

Svømmeren fra Aalesund SLK

fikkmed seg to gull, to sølv
og ei

bronsemedalje.

– Jeg er selvsagt m
est fornøyd

med de to gullmedaljene jeg

fikk, men det var gøy å sette

flere personlige r
ekorder også.

Jeg håper det er m
ulig å ta flere

gullmedaljer resten av mester-

skapet, sier svømmetalentet.

To seniormedalje. I seniorkla
s-

sen svømte Veronica inn til

sølvmedalje på 50 meter rygg

med tiden 29,84. Ingvild Snildal

fra Asker SK vant distansen 91

hundredeler foran ålesunds-

jenta. På denne di
stansen holdt

tiden til gullmedalje i junior-

klassen.

– Jeg har aldri svøm
t så raskt

på 50 meter rygg tidligere
, sier

hun.
Bronsemedaljen kom også i

seniorklassen på 400 medley

med tiden 5.04,49minutter. Sara

Nordenstam fra Oslo IL vant

distansen foran Eva Marie Øst-

erhus. Veronicas r
esultat holdt

til sølvmedalje på samme dis-

tansen for juniorer.

På distansen 200meter fri ble

det gullmedalje på Veronica

med tiden 30,07 i juniorklass
en.

I seniorklassen på denne distan-

sen tok Victoria Løken, som

tidligere svømte for Aalesund

SLK, en bra fjerdeplass.

Fornøyd trener. – At vi tar med

oss to gull, to sølv og ei bronse-

medalje er vi godt fo
rnøydmed.

I tillegg til det hadde vi en
del

finaleplasseringer
på juniorsi-

den. Vi leder klub
bstatistikken

på juniorsiden etter den første

NM-dagen, sier trene
r i Aale-

sund SLK, Alexander H
agenes

til Sunnmørsposten.

Treneren tror Veronica Bjør
-

lykke ligger an til en sterk dag i

dag også.
– Veronica har sin kanskje

sterkeste dag i morgen (i dag),

så det kan bli mange gode resul-

tater igjen, sier ha
n.

Ole Martin Bjørlykke fikk

med seg en sølvmedalje på 400

meter fri i juniorkla
ssen.

– Ole Martins resultat er s
om

forventet, for han
er den nest

beste i Norge på den øvelsen.

Han har flere gode øvel
ser igjen

i helgen, mener Hagenes.

KristiaN steNeru
d

kristian.stenerud
@smp.no

Fem NM-medalje
r til

Veronica Bjørlykk
e

Fem medaljeR: Veron
ica Bjørlykke fra Aalesund SLK fikk med seg fem junior – og seniormedaljer fra NM i Kristiansand i går. I dag er det duket for

flere nye medalje muligheter. foto: r
une helle

juniORSølv: Ol
e Martin Bjørlykke

tok sølv på 400 meter fri. foto:

rune helle

– Jeg er selvsagt

mest fornøyd

med de to gull-

medaljene
VeroNica BjørlyK

Ke

Brann har tapt åtte strake bortekamper i serien. Run
e Skarsfjord

tar med sitt lag til Nesttun for å lade opp på kunstgress før

mandagens bortek
amp mot Hønefoss.

– Når vi drar til N
esttun får vi noe som ligner mye mer, sier Skars-

fjord om at Brann sjelden får trent på kunstgress som
minner om

det flere av eliteserielagene
har på sine hjemmebaner. NtB

fotball

Brann håper å finne
tryggheten

Ryan Giggs (bildet) er
utnevnt som spillende trener i Manchester

United kommende sesong. Veteran
en får dermed mer ansvar i sin

24. sesong på Old Trafford. – Jeg er glad for at Ryan har takket ja til

muligheten å bli spillende trener. Hans suk
sess og evnen til å til-

passe seg gjennom mange år, gir ham et uovertruffent
perspektiv

på den moderne fotballen, sier Da
vid Moyes til manutd.com. NtB

fotball

Giggs blir spillende
united-trenerBildeTekST:

• Junior – og senior-NM i

svømming arrangeres i

Kristiansand denne gangen.

Mesterskapet star
tet i går

og varer fram til søndag.

• Veronica Bjørlykke fra

Aalesund SLK fikk en sterk

start på mesterskapet med

fem medaljer totalt. To
gull,

to sølv og ei bronsemedalje.

• Ole Martin Bjørlykke fikk

med seg ei sølvmedalje på

400 meter fri i juniorkl
as-

sen.

faKta

Hønefoss-trener
Leif Gunnar

Smerud (bildet) må stå over

én kamp etter bortvisning
en

mot Sogndal. Han
reagerte

voldsomt da Sogndal gikk

rett i angrep etter at HBK

hadde spilt ut ballen på

grunn av en skadd spiller.

Han løp ut av trenersonen

da han protesterte. Smerud

måtte se de siste minuttene

av lørdagens elitese
riekamp

fra tribunen. – Dette
er van-

lig prosedyre, sier S
merud

om utestengelsen. N
tB

fotball

smerud fikk
karantene

Paris Saint-Germ
ains sports-

sjef Leonardo (bildet) får

utvidet straff. Ha
n må holde

seg unna fotball i 13 måne-

der. Sjefen til Zlatan Ibra-

himovic ble først utestengt

i ni måneder etter at h
an 31.

mai dyttet dommeren Ale-

xandre Castro i spillergan-

gen. PSG anket den strenge

straffen. Det res
ulterte i fire

måneder lengre straff. Leo-

nardo får ikke være sports-

sjef eller stå på sidelinjen før

30. juni 2014. NtB

fotball

utestengt hele

sesongen

Strømsgodset følger L
ille-

strøm-angriper Fredrik
Gul-

brandsen, melder Romerikes

Blad. Dermed kan Molde få

konkurranse om 20-åringen.

– Jeg har kontrakt med LSK

og forholder meg til den,

sier Gulbrandsen
til RB.

Spissen ønsker ikke å bidra

til spekulasjoner
.

Gulbrandsens av
tale med

Lillestrøm går ut etter

sesongen. Han har fått til-

bud om ny kontrakt, men har

ikke skrevet under. Nt
B

fotball

inn i kampen om

Gulbrandsen
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Populær tradisjon vekket til live: 
Skolesvømmestevnet i Ålesund

STAFETTLAG: Gutter fra Åse og jenter fra Nørvasund skole som fikk napp i vandrepokalen skoleåret 2012/2013 (Foto: E.A.Tvergrov.)

Det var kjempestemning i hallen da årets stevne ble av-
vikla 19. november 2012. Heiaropene jallet, fjernsynet var 
tilstede og premieringen ble foretatt med innmarsj og 
jubel. Åse skole fikk i år sitt første napp i vandrepokalen på 
guttesida. Fra før av har guttene fra Spjelkavik barneskole 
et napp fra 2011/2012. 

Nørvasundjentene  slo til og fikk denne gangen sitt andre 
napp  i vandrepokalen. Det betyr at de kan vinne pokalen 
til odel og eie i 2013.  

Svømmeklubben ønsker å få til stevnet årlig som del av 
rekruttering- og svømmeopplæringsarbeidet sitt. De som 
står ansvarlige for svømmeopplæringen i skolene, og vi 
i AaSLK, har en stor fellesinteresse i å få flest mulig barn 
svømmedyktige.  Elevene som deltar gjør dette med stor 
entusiasme for skolelaget sitt. 

 Stevnet avvikles med stor velvilje fra hele skolesystemet 
og kulturapparatet i Ålesund kommune. Klubben har satt 
opp busser for elevene og kommunen har etter søknad fra 
oss støttet til busstransporten.

Mer enn 320 i hallen
Det er elever fra 5. - 7. trinn gutter og jenter som deltar, og 
det er satt opp vandrepokaler for skolelag. Cirka 54 elever 
fra hver skole deltar, noe som betyr at det er et sted rundt 
300 elever på stevnet. Det er åtte svømmere per skole 
som deltar  (pluss en reserve) på hvert lag som svømmer 
25 meter hver. 

19. november 2012 deltok  Larsgården, Spjelkavik, Åse, 
Flisnes og Nørvasund. 19. november 2013  håper vi på å få 
med minst en til av barneskolene. 
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Stemningsrapport fra skolesvømmestevnet i 1958

Noen av deltakerene i 1958 har Sunnmørsposten fått samlet. Avisklipp fra styreprotokollen til AaSLK fra1958).

HEIAGJENG: Tradisjonen med skolesvømmestevne i Ålesund er gammel. Stemningen her i 2013 er akkurat den samme som for mange, mange år tilbake. (Foto: E.A.Tvergrov.)

Mandag 25. august møttes Aspøy, 
Nørvøy og Volsdalen til stevne på 
Storneskaia. Etter landskampen i fotball 
mente Sunnmørsposten at dette måtte 
være årets største sportsbegivenhet i 
Ålesund. 221 deltakere og 1.000 tilsku-
ere møtte.  Barna skrek seg hese for å 
heie frem sine forskjellige favoritter, 
mens stolte fedre overvåket det hele 
med et behersket, men stolt smil. Været 
var ikke på det aller beste og sjøtempe-
raturen fristet heller ikke. Men det så ut 
til å være av underordnet betydning så 
lenge skolenes ære skulle forsvares. 

Stafetten på 10 x 25 meter vant elev-
ene fra Volsdalen på tida 3,39,5. Vin-
nere på 25 meter: Jenter 12 år Liv Berit 
Rønnestad 25,3.  Jenter 13 år Marit 
Vagelseth 20,2. Jenter 10-11 år Kari 
Gudmundseth 33,6.  Gutter 12 år Karl 
Jan Pettersen 23,9. Gutter 13 år Magne 
Henriksen 19,1.  Vinnere på  50 meter: 
Jenter 14 år Liv Aarseth 47,0. Gutter 14 
år framhaldsskolen Svein Larsgård 43,8.  
Den Høgre skolen, gutter 14 år  Per 
Fannemel 48,4.  Gutter 15 år  Tor Holm 
39,4.  Vinner 50 meter frisvømming 
junior Rolf Larsgård fra AaSLK 34,7. 

I protokollen skriver styreleder Georg 
Lindgaard at hele stevnet holdt på å 
bli stoppa av Sunnhetsvesenet. De 
ville forby  arrangementet fordi van-
net ikke var bra nok. Etter iherdig strev 
fikk de tillatelse,  mot å finne et nytt 
stevnested i 1959.   
I 1959 ble stevnet avvikla i Guttavika 
på Volsdalsberga. Da vant Nørvøy 
vandreskjoldet til odel og eie.  Jour-
nalisten som skrev reportasje for 
Sunnmørsposten skrøt av svømme-
ferdighetene til barna: - ”.... som bare 
blir bedre og bedre, tross dårligere og 
dårligere somre. Forstå det den som vil”. 

Per Roger Karlsson står klar. Det er like før han skal 
svømme  Aspøy skole frem til andreplassen i stafetten.
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LandsdelsÅrsklassemønstringen (LÅMØ) 
Sju sammenlagtvinnere
I klassene 97-99 blir de inntil 24 beste i 
hver klasse i hver landsdel kvalifisert for 
stevnet. For klassene 11 og 12 år holder 
det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 
fem øvelsene. For 11 årsklassen (de som 
i kvalifiseringsåret er i 10- årsklassen) er 
dette øvelsene: 400 fri, 50 butterfly, 100 
bryst, 100 rygg og 200 medley.  For 12–16 
årsklassen (kvalifiseringsår = året før) er 
øvelsene 400 fri, 100 butterfly, 200 bryst, 
200 rygg og 200 medley.  Utøvere kan 
selvsagt melde seg på andre øvelser på 
stevner, men øvelsene over bør priorite-
res for å unngå kvalifiseringsstress om det 
skulle vanke noen disker.

LÅMØ arrangeres på samme tidspunkt 
fem ulike steder i landet. I vår landsdel 
var arrangementet sist lagt til Trondheim 
i februar 2013. Her forsynte vi oss dugelig 
og ble nest beste klubb i region Midt, bak 
Trondheim. Slått sammen med Herd var 
vi bare fattige tre poeng bak.  

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. 

Mer å lære og detaljer
Kvalifiseringsperioden går denne seson-
gen fra 23. januar 2013 til 22. januar 2014.  
Påmeldingsfristen er 22. januar 2014 og 
arrangør er Namsos svømmeklubb. Vi 
sender en fyldig tropp nordover. 

   Sosiale treff i hage, på akvarium, fjell og fjord

I alt kom hele syv jenter og gutter kom inn 
blant de tolv beste i årsklassene fra AaSlk 
og Herd:
1. plass i sine årsklasser fikk: Linn Kristin 
Aakernes (02), Aksel Micelsen (02), Lana 
Begic (01), Silje Mari Bjørlykke (00) og  
Oscar Wiik (00), Victoria Tolaas (99) og 
Sigurd Holten Bøen (97).   
2. plass: Sara Strømsholm Pedersen (98). 
Helena Solvoll Pettersen (00). Guus Prins 
(98). Sigurd Marken Smenes (99).  
3. plass:  Fredrikke Muri Schrøder (97). 
Lisa Vik Vatneødegård (99). Håvard Vart-
dal (00). Simon Wiik (02)  
4. plass: Celine Hjeltnes (98). Gerhard Myr-
seth Ose (99). Snorre Fjeldvig Tørlen (02)  
5. plass: Victoria Strømsholm Pedersen. 
Johannes Osborg (02).  
6. plass: Andrine Johanne Holen (98) og 
Hans Tomren (02).   

Landslagsdeltagelse fra AaSLK sesongen 2012/2013

Sesongen for de eldste ble starta med rebus på Aksla 
samt grilling og samling i en hage på Husafjellet. 
På nyåret var det blant annet “Bli kjent treff” på 
Atlanterhavsparken for hele klubben med gamle og 
nye medlemmer. Treffet fikk svært god oppslutning 
og slangene mest oppmerksomhet.   
I juni var det avslutningsarrangement med overnat-
ting for LÅMØ på Ytre-Standal i Hjørundfjorden. 
Søndagen kom resten av klubben til fjelltur og 
grilling. Det er viktig å fylle på med andre aktiviteter 
enn bare svømminga gjennom sesongen. Ta  veldig 
gjerne initiativ til aktiviteter på gruppa dere tilhører! 

Sesongen 2012/2013 var hele fem utøvere 
innenfor kvalifikasjonskravene til landslagene:  
Veronica Bjørlykke og Ole Martin Bjørlykke var 
del av seniorlandslaget. Sigurd Holten Bøen, 
Silje Mari Bjørlykke og William Ruud var på 
juniorlandslaget.  

Gjennom sesongen er det flere arrangementer 
og samlinger i landslagets regi. Her er noen 
bildeglimt hentet fra FB-sida til fobundet.  
Det er tydelig at allsidighet er stikkordet!

Glade sammenlagtvinnere på  LÅMØ 2013. 
(Foto: Einar Wiik). 

Foto hentet fra Facebooksida til Norges Svømmeforbund. 

Fra treff på Husafjellet, vi ser Andreas med  Bodil, og bilde fra grilling på Ytre-Standal. 
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Livsviktig kunnskap 

Det er Norges svømmeforbund sitt klare mål at alle skal lære 
seg å symje. Då er det viktig at grunnlaget vert lagt så tidleg 
som  mogleg. Tilbodet frå vår klubb går frå babysymjing og 
småbornssymjing for dei aller minste, via kurs på ulike nivå 
for eldre born til at dei kanskje melder seg inn som  aktive i 
klubben. Det blir óg gitt tilbod om kurs for vaksne som treng 
å pusse på kunnskapane sine eller kurs for dei som ønsker å 
ta eit oppgjer med sin eigen vasskrekk. Det er god oppslut-
ning også når slike tilbod vert sett opp. 

Grunnleggjande kurs på Moa er som oftast lagt til helgane. 
Vidaregåande kurs er lagt til måndag- og onsdagskveldane.
Grunnleggjande kurs har klubben også på Aspøy og Blind-
heim, dette er lagt til vekedagane. Under Svømmeaksjonen 
(Gjensidigekursa) går borna på eit intensivkurs over fem 
samanhengande dagar. Der vert dei grunnleggjande kursa 
gjennomgått i tillegg til undervisning i livredning og bade-
vettreglar. Årleg deltek ein stad mellom 650 og 700 born. 

Grunnleggande kunnskap
På dei grunnleggjande kursa, «Kval», «Skjelpadde, «Pingvin» 
og «Selunge» vert dei fire kjernefunksjonane ”Dykke”, ”Flyte”, 
”Gli” og ”Framdrift” vektlagt i tillegg til vasstilvenning. Borna 
delast inn ut frå alder og ferdigheit som skal oppnåast og 
når dei meistrar kjernefunksjonane på kurset blir det gjen-
nomført delmål og dei må klare krava før dei får tilbodet om 
overføring til neste kursnivå. Systemet er tilrettelagt av sym-
jeforbundet. Derfrå vert det lagt vekt på at borna skal klare 
dei forskjellige kjerneøvingane i kvart kurs før dei går vidare 
til neste.  Detaljar på kva kjerneøvingar som står sentralt i 
kvart kurs ligg på nettstaden «tryggivann.no». Det er også 
der påmeldinga til kursa kan utførast. 

Registrering på nettet
Registrerer du deg, arrangerer vi kurs så snart mange nok 
er påmeldte. Dei som melder seg på er sikra plass før eller 
seinare. Vanlegvis høyrer du frå oss seinast etter seks veker. 
Då sett vi igang straks etter.  På ein laurdag eller søndag i 
tidsrommet 16.00 til 20.00 kan vi, ut frå kursnivåa borna er på, 
køyre ei heil rekke av kurs som varer frå ein halv time til opp 
mot 45 minutt, fordelt på ulike område av bassenga. På ein 
sein ettermiddag kan så mange som 200 born vere kursdel-
takarar. Desse kjem som oftast frå Ålesund, men også frå 
kommunane rundt. 

I 2013 utvida Aalesund symje- og livredningsklubb kurstilbodet og gjennomførte kursrundar 
både på Moa symjehall, Aspøy og Blindheim. Gjennom året vert det arrangert sju til ni kursrundar 
på dei tre stadane. I tillegg held klubben instruktørar og arrangerer Svømmeaksjonen “Trygg i 
vann” for Gjensidige-Svømmeforbundet i mai og juni.  Tilbodet er for både unge og vaksne, men 
især born får livsviktig kunnskap av klubben i og med at symjeundervisninga er nedprioritert som 
skulefag i mange kommunar.

Livsviktig læring

Tips dei som kan  tenke seg å delta. 
Meld deg på her:
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STINE KURSLEIAR
Som administrator, leiar og 
organiserande hand for kursa 
fekk klubben frå januar  2013 
av tilsett Stine Synstad.

Ho kjem opprinneleg frå Hamar, der 
Stine tidlegare har jobba som idretts-
pedagog på Friskvernsenteret i An-
kerskogen symjehal. Ho har òg vore 
badevakt på same staden. Synstad har 
ein bachelor i rekreasjon og helsebe-
trande arbeid, samt at ho har studert 
miljøteknologi og informatikk. 

- På symjekursa våre får du livbergande 
kunnskap som ikkje berre kan gjer deg 
trygg i det våte element, men også my-
kje glede, forklarer Synstad. Dette har 
ho sjølv erfart då ho driv med padling 
og dykking på fritida, aktivitetar ho kan 
nyte til det fulle takka vere at ho kan å 
symje.  
- Dei som kan å symje vil i uforutsette 
situasjonar nært vatn ha sjansen til å 
berge både seg sjølv og andre. Symjing 
er derfor noko alle bør kunne. 

Urovekkande få kan kunsten
- Sjølv om symjing er ein livsviktig 
kunnskap er det likevel ikkje meir enn 
halvparten av alle norske tiåringar som 
kan teknikken, melder Noregs Symje-
forbund. Born med innvandrarbak-
grunn er dei som dominerer statistikken 
i drukningsulykker. Synstad ser seg 
stadig om etter samarbeidspartnarar 
for å byggje ut eit passande tilbod på 
området. 
- Forutan symjinga sin potensielle 
livbergande effekt , er symjing som 
fysisk aktivitet lite belastande og passar 
alle uansett funksjonsnivå, alder og 
fysisk form, forklarer ho. 

Sikrar kvaliteten
For Synstad er det viktig at klubben 
som kursarrangør kan levere eit godt 
produkt og ha nøgde kundar som held 
fram med kurs eller trening i klubben. 
Det er òg sjølvsagt kjekt når klubben får 
fram dugandes symjarar.

Svært viktig inntektskjelde
Sjølve kursa er ikkje berre for dei som 
vil lære seg å symje eller satse innan-
for symjesporten. Det er fleire  av dei 
som melder seg på for å lære seg betre 
teknikk for så igjen å få større glede av å 
symje og opphalde seg i vatn.   
Vi har også dei som tek kursa for å klare 
krava til å kome ut i Nordsjøen (helikop-
tervelt) eller opptak til for eksempel 
Politihøgskulen.  Inntektene klubben får 
frå symjekursa er ein svært viktig grunn 
til at klubben klarer å støtte opp under 
dei symjarane som satsar hardast lokalt, 
nasjonalt eller internasjonalt.  

I tillegg til dagens kurstilbod, vil Synstad 
å starte opp symjekurs for innvandrarar 
og flyktningar, personar med ulike funk-
sjonsnedsettingar og babysymjing.

Kurs også på Aspøy og Blindheim
- For å opprette og halde kurs  er det 
viktig med nok pågang, seier Synstad. 
Dette har  ikkje vore noko stort problem 
for kursa på Moa symjehall, sidan desse 
ligg sentralt til og har vore eit tilbod 
som har eksistert over lengre tid. Men 
for kursa som er på Aspøy og Blind-
heim (nye i 2013) er det derimot færre 
påmeldte. Talet må opp på deltakarar 
her om vi skal halde fram.  Kursa på 
desse to skulane vert ikkje arrangert 
i helga men kvardagar på kveldtid.  
Borna får same oppfølging som på 
Moa-kursa. 

Kursa for dei minste
På spørsmål om kva foreldra sine 
roller er i kurssamanheng, svarer ho at 
foreldra bør sitte utanfor synsvidda til 
bornet. Det gir mindre forstyrringar for 
borna, betre læringsmiljø og dei kon-
sentrerer seg betre.  
- Foreldra kan til gjengjeld forvente 
at borna skal få god oppfølgjing ut 
frå ferdigheitsnivået. Dette i regi av 
kompetente instruktørar, som både er 
imøtekommande og bestemte, og som 
samstundes sett krav til borna i trygge 
omgivnader. 

Ein triveleg arbeidsplass
Vi har i dag rundt åtte instruktørar som 
stiller på gjennomføringa av kursa. 
Samtlege instruktørar er ungdommar 
i alderen 16–20 år. Flesteparten av dei 
har sjølv ei fortid som aktive utøvarar 
innanfor symjesporten. 

På hovudbildet på motståande side viser Maud Hammer Nekstad korleis borna skal få fin flyt. Nederst ser vi 
born med diplomane sine etter fullført kurs. Over viser Veronica Bjørlykke fram teknikk.  (Foto: S. Synstad). Un-
der ser vi  nokre av instruktørane våre saman med administrator Stine Synstad.  F.v. Henriette Mikalsen, Stine 
Synstad, Maud Nekstad, Veronica Orheim Bjørlykke og Karina Fet Brunstad. Foto: Karoline Marken Smenes.  
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-  Å være symjeinstruktør er ein triveleg 
jobb, seier Nekstad og innrømer samti-
dig at det kan vere utfordrande: 
- Det er særs viktig å setje seg inn i kor-
leis bornet opplever situasjonen med å 
lære seg å beherske kroppen i eit nytt 
element. For oss som har dreve med 
symjing i mange år kan akkurat dette 
vere vanskeleg! Men, då gjeld det berre 
å prøve å hugse på situasjonar der ein 
sjølv måtte lære noko nytt, forklarer ho. 

Er du fyrst utdanna som instruktør er du 
attraktiv om du flyttar på deg.  Sym-
kjeklubbar med kurstilbod vil gjerne 
ha deg med på laget. Erlend Forsland 
Zabka, ein tidlegare symjar og instruk-
tør er no i Kristiansund på grunn av 
skulegong. Det gjekk ikkje mange da-
gane før han var i gang som instruktør 
hjå IL Norodd symjegruppe. 

Dersom du vil bli instruktør, ta gjerne 
kontakt med Stine Synstad eller meld 
deg på via «www.tryggivann.no».

Viktig ressurs for klubben
Attpå dei erfaringane ho har gjort seg 
som aktiv symjar, har Nekstad dessutan 
tatt instruktørkurs. Slik har ho fått svært 
god kompetanse til å halde dei fire 
grunnleggjande kursa  i symjeskulen 
til symjeforbundet. Vidare har ho teke 
vidaregåande kurs og lært meir om 
dei forskjellige symjeartane og nyt-
tige teknikkar -  på symjespråket kalt 
«drills».  Akkurat no vurderar ho også å 
ta trenar1-kurset, som bygger vidare på 
det vidaregåande instruktørkurset. 
I tillegg til dei symjetekniske kursa ho 
tar som instruktør, må ho årleg ta eit 
livredingskurs. 

NAVN:  Karoline Marken Smenes
ROLLE: Instruktør. Tidlegare aktiv 
utøvar i klubben vår. Går  tredjeåret 
på formgiving ved Fagerlia vidare-
gåande skule i Ålesund.

Maud fra aktiv symjar til instruktør
Maud Hammer Nekstad(19 år) var sjølv 
aktiv i klubben då ho vart spurd om 
å bli med som ei hjelpande hand ei 
travel kurshelg i mars 2011. Sidan då 
har ho vore eit fast innslag i instruk-
tørskaren. På Moa symjehall jobbar 
ho no som instruktør både for dei fire 
fyrste kursnivåa samt som instruktør for 
klubben på kveldskursa på måndagar 
og onsdagar. I tillegg er ho óg med 
som instruktør i samband med Gjen-
sidigekursa, kursa på Aspøy skule og 
idrettsskulen på Blindheim barneskule. 

Her ser vi ei av gruppene i full gang med kurs i varmebassenget på Moa svømmehall. (Foto: Stine Synstad)
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Ålesunds første sjøbadehus ble oppført i 1861 
av en ”badeforening”. Sjøbadehuset lå et 

sted rundt Tollbua/Skansekaia, der tidevannet 
sørget for tilsig av friskt vann. Da dette etter 
noen år stod til forfall, innbød direksjonen i By-
selskapet i november 1875 til aksjetegning for 
et nytt sjøbadehus. Det ble oppført på  Aspøya 
og åpnet 1. august 1879. Første driftsmåned 
var 1.354 personer innom. Hvordan det senere 
gikk med dette badehuset er ukjent.  Det neste 
bygget ble oppført som flytende badehus i 
Korsen av Aalesunds Idrætslag. Det drev av og 
ble ødelagt høsten 1905. Innsamling over flere 
år skulle så skaffe til veie midler for enda et 
nytt sjøbadehus. Tomta var satt av på Ystene-

hvorav noen store med plass til 50 badende i 
gangen. ”Huset var sommeren 1912 i tip-top 
stand med kokusløpere, korkematter i hvert 
rom og speiler.  Dessverre fant en del av de unge 
badende, at en saa stor komfort var uforenlig 
med en virkelig nordmans behov, og i løpet av de 
første aar blev da ogsaa disse ting efterhaanden 
lempet på sjøen og knust i ubevogtede øieblikke”.  
Det kunne  stupes fra tre høyder, og det var 
satt opp en kum av smale trefjøler under selve 
badehuset der de mindre flinke kunne øve seg 
på famlende svømmetak.  Første året var det 
åpent i fire uker og hele 300 kroner ble ført som 
inntekt.  
 
Skaper hodebry og økonomisk hodepine
Badehuset skapte hodebry. Det var dyrt å 
drive og kaldt var det i mange somre med lite 
besøkende. Attpå kom vinterstormene og ødela. 
Dermed ble det mer utgifter enn moro var.  Like-
vel vokste interessen rundt klubbens aktiviteter. 

Havnesvømminga var en årlig begivenhet, 
selv om gradestokken i vannet viste kun 13-14 
grader. Det kunne være med 60-70 deltakere.  
Jubileumstidskriftet i 1936 beskriver at det 
ikke lenger bare var den livreddende delen ved 
svømming som var vektlagt, men også den 
idrettslige. Flere av svømmerne hevdet seg nå 
godt i konkurransen med utøvere fra Bergen og 
Trondheim. Kun Oslo lå langt foran oss 

Fire navn utmerket seg spesielt. Det var Nils 
Knapstad i stup, Per Østensen, Helge og Aksel 

set, men så frarådet Sunnhetskommisionens 
formann dette. Han ga råd om at bygget burde 
plasseres ved Brosundet. Dette ble det søkt om, 
og havnevesenet ga tillatelse ytterst på piren. 
Men å bygge var dyrt og slik ble et sterk ønske 
om å få opp nytt badehus (se mer om dette i 
Aquarius 2012) indirekte det som førte til at 
klubben vår ble stifta.  
 
Badehus ved Brosundet
Det meste av første driftsåret til klubben vår 
19911/1912 gikk med på å få finansiert og 
senere sette opp Badehuset. Helt ytterst på 
vestsida av Brosundet ut mot Aspevågen tok 
det form. Det fikk hele 25 ”avklædningsrom”, 

Når våre utøvere stuper ut i oppvarmet basseng på Moa svømmehall i 2013, er det en ganske 
så stor avstand tilbake til havnesvømminga med12 grader i  vannet i 1912.  Utøverne fra den 
gang skulle ha sett de som i dag er i vannet. Moro hadde det også vært å skru tida tilbake og 
konkurrert mot den friske gjengen som var igang på 60-tallet. 

Anlegg gjennom tidene Badehuset til klubben ved Brosundet 
fram til 1944. En av damene klar for stup. 
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Det ble oppvisning i stup, lagsvømming og 
svømming. Billetten var på tre kroner og på 
åpningen møtte 300 tilskuere til et variert og 
festlig program på to timer.  Trønderne var 
ålesunderne overlegne, men de forsikret at 
de hadde vært på samme sted før de fikk ny 
svømmehall. 
- De som har vilje, når bestandig resultater. Og 
etter det ålesunderne viser av iver og anlegg vil 
det ikke drøye lenge før vi må gi alt det vi har 
for å holde unna, var deres hilsen.  

Historen forteller at ikke lenge etter kommer 
mestersvømmer Christian Bjarne til klubben for 
å inspirere og instruere.  Han liker det han ser de 
ukene han er her og sier til Sunnmørsposten at 
begeistringen må holdes ved like. Da kan klub-
ben nå langt og i allefall om de kan samarbeide 
med Volda som da hadde fått et basseng på hele 
25 meter.  Utdanning av egne instruktører ga 
også resultater. Klubben vokste og svømmekur-
sene var stappfulle. 

Satsingen gir resultater 
I 1964 tar unge Eva Brattholm gull i  50 m bryst 
på tida 43,2 i NM-finalen for ungdomssvøm-
mere. Startsignalet går nå for en god tid med 

Holm i crawl og Finn Sandvik i brystsvømming. 
Å få en hall innendørs blir diskutert i styremøta 
utover på 30-tallet.  Trolig var motivasjonen for 
å vedlikeholde og streve med badehuset  nå på 
et lavmål. Så kom krigen i 1940 og endeliktet 
ble at Badehuset blåste bort, tatt av en storm i 
desember 1944. 

Klubbdrift på lavmål på 50-tallet
Utover på 50-tallet ligger drifta til klubben 
nesten helt nede. I styreprotokollen ser vi at det 
arrangeres skolesvømmestevner og det er noe 
svømming innedørs i regi av kommunen i det nye 
svømmebassenget på Volsdalen skole.  

Så møter femten gutter og mannfolk opp da de i 
1959  får de første faste treningene i det nye bas-
senget mandager og torsdager. Leder i klubben 
Georg R. Lindgaard blir intervjua og han forteller 
at jenter og kvinner fra klubben får treningstid 
torsdager. Men kursvirksomhet blir det ikke mu-
lig å få til, ut fra tidene klubben har fått tildelt. 
Men Lindgaard forteller at målet er å få starte  
opplæring for barn året etter, og om mulig også 
få til opplæring i bassenget på Aspøy skole. 

Kan vi få et skur til å skifte til tørt?
I 1962 spør Kari Vikanes i en avisartikkel om ikke 
de som trener, i det minste kan få et skur inne på 
Volsdalsberga i forbindelse med treningene de 
har der. De kan ikke trene der når det regner, for 
de har ikke noe sted å skifte til tørt. 

Jorun Roald får lov til å dra helt til NM i Bergen 
og deltar i klasse 14-15 år. Dette til tross for 
klubbens dårlige økonomi, og det fremgår at det 
var et stort løft for klubben å dekke flybilletter til 
henne slik at hun får dra. Jorunn var sett på som 
et av de største talentene i klubben på denne 
tida. Hun hadde siste årene kapret kretsrekorden 
på 50 fri og skulle delta på 100 fri i Bergen. Her 
fullførte Jorunn til en 14. plass og la hele 16 
jenter bak seg på distansen. 

Klipra svømmehall med 16,67 meter
Antallet som deltok i havnesvømminga fortsatte 
å gå ned. Svømmesporten lå i dødvannet, og 
skylda fikk de elendige treningsforholda.  Det 
foreløpige siste arrangementet i havna var i 1963. 
Da var både deltakelsen og publikumsinteressen 
så liten at det hele ble avvikla. 

1963 var samtidig året ny svømmehall på Klipra 
stod ferdig. Den ble til som et resultat av samar-
beidet mellom Aalesunds Turnforening og kom-
munen. Men med  banelengde på 16, 67 meter 
var anlegget ikke godkjent for rekordnoteringer i 
svømmesporten. Bassenget var likevel mye bedre 
enn ingenting, og ga oppsving i interessen rundt 
svømmeidretten. Utover 60-tallet oppnår flere 
unge utøvere nasjonale topptider. 
 
Klipra åpnes 17. november 1963 kl 13.00
Åpningsstevnet søndag 17. november hadde 
med  Trondheims og Ålesunds beste svømmere. 

Bildet øverst viser utklipp 11. november fra Sunnmørspøsten. Vi ser styret og de eldres råd i klubben i det de planleg-
ger åpningsstevnet på Klipra. Fra venstre, Astrid Holmsen, stupelegenden og klubbens eneste norgesmester  
Nils Kapstad, Per Fannemel, leder Hans Alvestad, Marit Vagelset og Bjørg Tolaas.  
Nederst ser vi fra en konkurranse på Klipra på 60-tallet.

mange fine resultater. Utøverne får parallelt med 
treningene ekstraoppgaver. Blant annet drar de 
rundt i distriktet for å drive ”propaganda” (i dag 
markedsføring) for svømmeidretten.  

16 til 25 meter på 22 år, Moa svømmehall 
I møteprotokollene er dette med et større bass-
seng oppe som tema stadig.  Men det er ikke 
mye gehør verken fra kommunen eller andre. De 
kummerlige forholda svømmeteknisk sett  holder 
frem på Klipra. Det skal gå over 20 år før et større 
basseng er innen rekkevidde.  

Moa svømmehall åpnes av Ålesund kommune 
i 1986 finansiert gjennom blant annet Tip-
pemidler. Siden har AaSLK hatt hallen som 
base.  I 2013 fastslås det at vi kjenner oss igjen 
i driftsutfordringene, tildelinger, prioriteringer 
og ikke minst i ønsket om større basseng. Det 
gjenstår å se om det noen gang blir realistisk å få 
et basseng med internasjonale langbanemål på 
50  meter.  Møbler og anna næring kryper innpå 
Moa svømmehall. Så kanskje må en slik interes-
santutviklingstanke skrinnlegges alt i startgropa?  
Historien vil vise.  

KJENNER DU HISTORIEN, SER DU BEDRE FREMTIDEN
(Kilder: Styreprotokollen fra 1945-1966 og  

Harald Gryttens Byvandring: 
 Gater og steder i det gamle og nye Ålesund) . 

Av:  Eli Anne Tvergrov.  



AQUARIUS 2013 28



AQUARIUS 2012
AQUARIUS 201329

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

DET GLOBALE  LOGISTIKKNETTVERKET
62.500 ansatte, 1000 kontor, 100 land

FLYFRAKT-BILFRAKT-SJØFRAKT-PROSJEKTFRAKT 

Velkommen til vårt kontor i Ålesund  
Telefon 21 63 50 00
Smibakken 3 i Breivika

• Containerterminal

• Fryselager

• BilFrakt

• BåtFrakt

• FlyFrakt

• klarering

Po Box 1313, no-6002 ålesund

tel +47 70 11 63 00, Fax +47 70 11 63 40

(24 hrs) +47 70 11 63 30, e-mail: tyrholm@tyrholm.no  

www.tyrholm.no

TOTALTRANSPORT

www.tyrholm.no
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InternatIonal transport
termInal servIces In oslo and padborg
FreIght ForwardIng servIces In norway and denmark

BØ

TRONDHEIM

ÅLESUND

VESTBY

HIRTSHALS

MIDDELFART

PADBORG

ROVANIEMI

BARLINEKHORNBEK

LUGO

MALAGA

Ålesund  +47 70 10 26 00    bø i vesterålen  +47 76 11 49 40    vestby  +47 64 98 05 50    trondheim  +47 72 89 66 30

www.thermo-tra
nsit.com, thermo-transIt norge as 

notenesgata 3, n-6002 ÅlesUnd
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Mesterskap for senior og junior, kortbane og langbane

Lov å være stolt!
Medaljefangsten i NM-kortbane for seniorer ble to gull og fire 
sølv. Klubben fikk videre seks gull og fem sølv og ei bronse 
i NM-langbane, og med NM-junior 2012 fikk vi ytterligere 5 
sølv og 2 bronse. Veronica Bjørlykke kommer vi ikke forbi i 
oppsummeringen. Hun avsluttet sesongen med å bli tidenes 
mestvinnende i AaSLK og fra Ålesund.  Sjetteplass under EM i 
Chatres (finale 4x50 fri) ga bestenotering for AaSLK i en inter-
nasjonal mesterskapssammenheng på seniornivå noensinne.  

UM/NM KORTBANE STAVANGER   8.-11. november 2012
Veronica Bjørlykke  slo til med gull på 50 og 100 rygg på 29,42 og 1.02,31. 
Gull ble det også med 2.11,25 på 200 meter rygg,  på 400 rygg med 4.13,34 
og på 800 fri med 8.47,46.  Ole Martin Bjørlykke tok tredjeplass i UM på 
400 meter fri med tiden 4.00,29. Han hadde også flere gode resultater og av 
disse står spesielt sølvet på 1500 fri med 15.45,15 sterkt, samt bronse på 800 
fri med 8.17,87 (UM sølv).  Sigurd Holten Bøen fikk sølv i UM på 100 og 200 
fri med 52,23 og 1.52.52.  I stafettene oppnådde våre juniorer  Julie, Per-
nille, Veronica og Cecilie en god fjerdeplass på 4x200 fri med tida 8.39,31 
bare bak Madla, Bergensvømmerene og Lambertseter.  AaSLK junior-gutter  
kjørte flere kombinasjoner på laget sitt. Beste resultat kom på 4x50 fri med 
en 13. plass  med Sigurd, Ole Martin,  William og Matias på laget. Spesielt 
sterk fremgang var det på 99-guttene og Sara Strømsholm Pedersen. Klub-
ben har nå den sterkeste troppen av 13-åringer i landet på crawløvelsene. 

NM LANGBANE KRISTIANSAND  4.- 7. juli 2013
425 svømmere var kvalifisert for mesterskapet i årets sesong jevnt for-
delt med 213 herresvømmere og 212 damesvømmere.  I mesterskapet 
innkasserte stafettjentene våre Silje Mari, Pernille, Veronica og Celine 
sølv på 4 x 200 fri for junior  8.49.19. Stafettguttene William, Christian, 
Ole Martin og Sigurd kom på en fin femteplass som beste resultat på 
tida 8.08.95. Veronica Bjørlykke fikk seniorgull og satte ny norsk junior-
rekord på 200 meter rygg. Her slo hun juniorrekorden med 1,2 sekund 
på tida 2.17.21.  Det ble sølvmedalje på 50 meter rygg med tida 29,84 og 
dette holdt samtidig til gullmedalje i juniorklassen.  Bronsemedaljen ble 
det også i seniorklassen på 400 medley med tiden 5.04,49 og bronse i 
1500 fri for junior og i seniorklassen. I bagasjen hjem hadde hun hele 15 
medaljer troner klart på toppen i klubbrankingen vår.  

Ole Martin Bjørlykke fikk ett seniorsølv på1500 fri . Tida var samtidig 
god nok til juniorsølv på 1500 fri. Videre fikk han ett juniorsølv på 400 
fri.  Silje Mari Bjørlykke ble nummer elleve på 800 meter fri. Christian 
Tang Christiansen ble nummer syv og åtte på 50 meter rygg og Sigurd 
H. Bøen fikk en tiendeplass på 100 meter butterfly.

AaSLK - Sesong * Gull Sølv Bronse Total
2012-13 8 14 3 25
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.

STAFETTLAG:  Juniorstafettlag 2 med William Mikal Ruud, Gerhard Ose Myrseth, 
Sigbjørn Marken Smenes og Guus Prins.     

SØSTRE PÅ STAFETT. Så god klem som bare en søster kan gi. Veronica og Silje Mari. 

STAFETT.  Veronica på det norske stafettlaget i EM 4x50 fri i Chatres Frankrike.

MEDALJER. Hovedtrener Alexander Hagenes overrekker medalje til Veronica. 

Foto: M
arius Bjørke.

Skjerm
dum

p - fra Eurosport. 
Foto: M

ikael S. Ruud.
Foto: M

ikael S. Ruud.
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Foreldrerolla og foreldrebidrag

NAVN:  Einar Wiik
ROLLE:  Nestleder i styret og sitter i sportslig utvalg. Han er utdannet  
svømmeinstruktør og ungdomstrener, samt kretsdommer. Einar er 
også dykkerinstruktør. Han skal sikre kontakt mellom klubb og svøm-
mehaller, arbeider med utviklingen av svømmeskolen og kursa til 
klubben. Han er også  leder for Møre og Romsdal svømmekrets. 

- Legg til rette for barna slik at de er uthvilt og mette når de 
stiller på trening eller i konkurranse. Ikke gjør alt for dem, 
oppmuntre dem heller til å ta kontroll over egen sportsut-
foldelse, sier nestleder Einar Wiik. Han understreker at det 
også er viktig at foreldrene gjør seg kjent med barnets trener. 
Treneren kan med tida bli mer sammen med barnet enn du 
som er foresatt fordi satsing i svømmeidretten krever mange 
treningsøkter. Han eller hun får en viktig rolle i barnets per-
sonlige utvikling. 

- Vær ikke redde for å spørre om hvilke planer og mål som er 
realistiske for utøveren. Be treneren forklare avgjørelser som 
tas. Einar viser til virksomhetsplanen. I den finnes følgende 
basisråd utvikla i tråd med reglene til svømmeforbundet og 
idrettsforbundet:
 
•	 Oppmuntre barnet ditt til å utvise ”teamfølelse” og   

      generøsitet.
•	 Ikke vær ”sportsforeldre” hele tiden. Ikke gjør sport til  

 hovedtema ved middagsbordet, i bilen etc.
•	 Ros innsats, trening og gode forsøk fremfor kun å vinne.
•	 Belønn av og til suksess og gode forsøk, men la belønn-  

 ingen være liten, enkel og praktisk. Gi heller av tida di! 
•	 Vis at du er interessert og ikke bruk sporten som straff.
•	 Hjelp og støtt barnet ditt til å nå målene det har satt seg.  

 Fortell at du er stolt over at barnet driver med en aktivitet  
 som er bra for helsen.
•	 Opptre rolig, avslappet og verdig på stevner.
•	 Aksepter perioder uten synlig fremgang, og oppmuntre   

 til deltakelse for moro, fokusere på utvikling og hjelp til å  
 forstå at ting tar tid.
•	 Oppmuntre til god innsats på skole, på samme måte som  

 du oppmuntrer til innsats i sport.

•	 Sikre et godt balansert og variert kosthold,. Det finnes   
     ikke ”mirakeldrikker” og ”mirakeltilskudd”.  
•	 Ta avstand fra alkohol og rusmidler.
•	 Suksess kommer med tålmodig trening og utvikling av   

 idrettsglede og psykisk modenhet. 
•	 Bli kjent med andre utøvere og deres familier og delta på   

 dugnader selv om ditt barn ikke direkte har ”goder” av det.
•	 Vær klar over at ditt barns valg av idrett kan endre seg, og  

 at dyktighet i en sport kan overføres til annen sport. 
•	 Oppmuntre til aktiviteter som skaper bred generell beve- 

 gelse , som løping, kasting, balanse, koordinering,  
 hurtighet og rytme. Dette er viktig for all idrett.
•	 Hvis et av dine barn er en spesielt talentfull utøver og   

 andre i familien ikke er det, pass på at du har like mye tid  
 og energi til alle. 

Støtte hverandre!
- For øvrig oppfordrer jeg alle til å hjelpe til, heie på alle utø-
vere, hjelpe hverandre og ikke minst bistå de yngste utøverne 
og deres foreldre med alt de lurer på, sier Wiik.  

Er du usikker, spør de andre foreldrene. Det er alltid noen som 
kan svare - eller vet hvem som kan svare på det du lurer på. 

FORELDREINFORMASJON:  Rundt utøverne står det foresatte som kan bidra med ulike aktiviteter  
til gode for egne barn og andre i klubben.  Til dere som bidrar med et smil og alltid stiller: Klubben er dere  
en stor takk skyldig!  Se mer foreldreinformasjon på www.aaslk.no. 
   

Som forelder i klubben er de fleste engasjerte, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du. Vår rolle som 
foresatte er å støtte og oppmuntre barna når de har vanskelige perioder og motivere de til å være positive på tre-
ning.  Delta i en positiv prosess som gjør barna selvstendige og ansvarsbevisste. 
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prosjektutvikler og entreprenør 
med nasjonalt nedslagsfelt

- solid, attraktiv og nyskapendewww.hent.no

VI KAN HEIS
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oPeter Stette AS 
Stette Industriområde | 6260 Skodje | Norge 
t:+47 70 24 47 10 | e: office@stette.no 

eN meDSPIller SIDeN 1929
Peter Stette AS er en bedrift med historie tilbake til 1929. Våre lokaler 
er i Skodje kommune, 30 km fra fiskerihovedstaden Ålesund. Siden 
1970-tallet har vi vært en leverandør til fiskeindustrien i Norge, og de 
siste årene på et globalt marked.

fISkefArtøy
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ZENITH
N-6030 Langevåg

     Tlf.:70 19 87 40 
   Fax: 70 19 34 50 

ELEKTRO AS

AUTORISERT ELEKTROENTREPRENØR 
AUTORISERT TELE/DATA INSTALLATØR 

BRANNSLUKKEANLEGG 
TERMOGRAFERING 

INDUSTRI – NÆRINGSBYGG – BOLIG – SKIP 

www.zenithelektro.no firmapost@zenithelektro.no

Avd. Ålesund: Tonningsgate 17, 6006 Ålesund. Tel. 70 12 13 22
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Utviklingstrappa 
I AaSLK har vi 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 barna  går videre opp til neste nivå med nye tekniske oppgaver i Sølv.  

VI HAR ENDA NOEN FLERE I GRUPPA - MEN MED PÅ DETTE BILDET:  Foran f.v. sitter Sander, Emma, Kathrine, Løve, Sondre, Storm, Maria H., Andreas, 
Tonny.  Bak står f.v. Trener Maud, Ingeborg, Njål, Markus, Bjørnar, Sivert, Vincent, Simen, Marie Louise, Helene, Amalie, Kathrine. 

Medley
LÅMØ

Senior

Masters
FOTO: Mikael  S. Ruud.

FOTO: Mikael  S. Ruud.

PÅ BILDET: Foran f.v. sitter June, Tord og Marthe. Bak står f.v. Nadia, Mats, Sara, Anna, Sina, Louise, Herman, Jacob og trener Andreas. 
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LÅMØ gruppen jobber mot Landsdelsårsklassemønstringen (LÅMØ) og UM. Det er et fullt juniortreningsopplegg med blant annet lengre serier for å utvikle fysiske egenska-
per 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 spesial-
isere 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. ligger Aksel Michelsen, første rekke Oscar Wiik, Guro Tørlen, Mathias R. Thorvik, Ole Einar Alstadsæter, Guus Prins. Bak står  Lana Begic, Celine 
Skaar With, Lisa Vik Vatneødegård, Ragnhild Tvergrov Skare, Linn Kristin Aakernes, Helena Solvoll Pettersen, Hedda Roth,  Daniel Aleksander Hatletvedt, Linnea Holen,    
Victoria Strømsholm Pedersen,  Kristin Hollingsæter Lystad og trener Glenn C. Cudmore. 

... har flere trinn

PÅ BILDET: Foran fra venstre ser vi Thea B., Lea E.T., Mathias V., Nora H., Kristoffer H., Frøya T., Malin Aa. og Håvard V. Bak står trener Christian, Stine S.,  
Sara H., Hans T., Nora S., Odin M., Aslak K., Simon W., Markus S., Ingvill, Henrik N. og  Robert H. 
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Medley Gull følger etter Blå og Sølv. 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.   
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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 hob-
bynivå. De fra Masters 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  individuelt plan ut fra ønsket prestasjonsnivå. Tilbudet til denne gruppen legges mulig noe om i løpet av sesongen, og flere er på vei inn. 

M
at

er
s

DET ER FLERE I MASTERSGRUPPA.  
PÅ DETTE BILDET STILTE:   Fra venstre  
Knut Haagensen, Are Hjeltnes, Gunnar 
Haagensen og Nicolajus Bagdanavicius.

 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.  Utøvere som har nådd et internasjonalt nivå får en tilpasset sesongplan. Har man ikke mulighet til å satse mer går utøver 
over til Treningsgruppe.
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VI HAR ENDA NOEN FLERE I GRUPPA - MEN MED PÅ DETTE BILDET:  Foran Sigurd Holten Bøen. Sittende t.v. Sigbjørn Marken Smenes, Sara Strømsholm  
Pedersen, Fredrikke Muri Schrøder, Victoria Eikremsvik Tolaas, Ina Haagensen, Silje Mari Bjørlykke. Bak  Christian Tang Christiansen,  Berend De Waal,  
Ole Martin Bjørlykke, Marie Nygård, William Mikal Ruud, Veronica Bjørlykke, Celine Hjeltnes,  Marcus Nicolai Vatne.  

FOTO: Mikael S. Ruud.

... oppover på  ulike nivå
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I tråd med anbefalingene til Norges svømmeforbund har AaSLK utarbeidet virksomhetsplan. Klubbens vedtekter (lov) med sine mål, avta-
ler inngått med Ålesund kommune om bruk av anlegg, samt  Norges svømmeforbunds virksomhetsplan 2013-2016 utgjør grunnlaget for 
dokumentet.   Planen viser  hva klubben står for og hvordan vi utfører det vi driver med. Dette er et levende arbeidsdokument som følger 
oss i planleggingen og kan derfor endres av styret mellom årsmøtene.  Planen følges av en årlig handlingsplan som beskriver konkrete 
tiltak som skal gjennomføres og hvem som skal gjøre hva og når.  Det er styret som reviderer handlingsplanen. Revidert handlingsplan 
skal forelegges årsmøtet til orientering. Den blir utarbeidet som del av budsjettprosessen.   

Virksomhetsplan

Dommere som vi fikk med på foto er fra 
venstre:  Einar Bjørlykke, Gry Myrseth, 
Einar Wiik, Kari Elisabet Mørkeset,  
Doris Ruud, Kjetil Aakernes,  Øystein  
Skare, Knut Pettersen,  Alexander 
Michelsen, Jan Erik Pettersen,  
Hans Olav Ose.  Vi har enda noen til,  
to under utdanning  
og ønsker oss enda flere. 

Dommere for klubben vår

Reber Schindler Heis AS
Lerstadvegen 542, 6018 ÅLESUND

70 15 34 20 
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Styret og spor tslig ut valg

STYRET: Fra venstre Mirza Begic, sekretær Einar Bjørlykke, leder Eli Anne Tvergrov, nestleder Einar Wiik, Christin Pedersen og Jenny-Ann Skår (vara). Ikke tilstede:  
Ingunn Marken og kasserer Arild Welle. I tillegg kommer denne sesongen også en utøverrepresentant inn i styret. Mer om oppgavefordelingen er presentert på nettsidene  
til klubben og i virksomhetsplanen vår.    Det opprettes blant annet en rekke prosjektutvalg/underutvalg etter behov, for eksempel knyttet til gjennomføring av stevner. 

SPORTSLIG UTVALG: Herfra planlegges og koordineres  klubbens sportslige aktiviteter, terminlister og reiseaktivitet, etc.  Utvalget har hovedansvaret for den sportslige utviklingen i 
samarbeid med trenere.   Av oppgaver nevnes:  Sportslig strategi, sikre trenerkapasitet (avklare fri/ferie/sykmeldinger/vikariat), utdanningsledelse (trenere, dommere og instruktører), sikre  
godkjente badevakter, anleggskoordinering/bruk, trenermøter, treningsleirer og stevnedeltagelse (kvalitetssikre og godkjenne sportslig).  I sportslig utvalg er Kjell Åge Johansen leder 
med ansvar for det personalmessige. Videre har Einar Wiik et ekstra ansvar for HMS/teknisk og i egenskap av å være nestleder representerer han styret i utvalget når ikke leder i hovedstyret 
møter.  Gunnar Haagensen er i sin rolle bindeledd trener/sportslig utvikling (terminliste, leirer, mesterskap opp mot budsjett) og Ingunn Marken er sekretær i utvalget med særlig ansvar for 
å holde koordinering på de sportslige aktivitetene som er oppført på terminlista og sikre flyt rundt den sportslige informasjonen og dialogen med foresatte. 

Klubben er avhengige av et aktivt styre, aktive foreldre og at flest mulig stiller opp på de mange aktivitetene som gjennomføres i løpet av året. Vi er stadig på leting etter 
nye og villige som vil ta i et tak. Her ser vi et knippe av de som bidrar: 
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VEIBUST FISKERISELSKAP AS
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EINESTÅANDE
BUKOMFORT
Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle 
vegger. Med Neopor®-teknologien har Vartdal Plast skapt 
framtidas veggsystem.

Ta kontakt med din lokale byggjevareleverandør for meir 
informasjon om Vartdal Veggsystem eller sjå 
vartdalplast.no/veggsystem



www.aaslk.no -  www.facebook.com/AaSLK
Kurs:  http://www.tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=53

Alle
fortjener
et smil

Apollonia Tannklinikk® sørger for 
hele familiens tannhelse, uansett 
alder og behov. Vi har samlet all 
nødvendig kompetanse på ett sted. 
Tannpleiere, allmenntannleger og 
spesialister samarbeider om å gi 
deg et komplett tannhelsetilbud.

Timebestilling eller uforpliktende tannprat på telefon 70 10 46 70 eller fi rmapost@apollonia.no Keiser Wilhelmsgt. 25, Ålesund, 
www.apollonia.no      følg oss på Facebook


