
Skøyteløper Håvard Holmefjord Lorentzen fikk gullstol-mottakelse da han landet på Flesland med 
Norges første VM-medalje i sprint på 20 år rundt halsen.
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Opplev mer…

Hyllet etter 
VM-bragden
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Kråler seg gjennom vinterferien

Med ett armtak 
om gangen, bruker 
utøverne i Vestkant-
svømmerne vinterfe-
rien til å bli verdens 
beste svømmere. 

Av Martine Onstad
red@sydvesten.no

Mange barn bruker vinterferien på 
å reise til varmere strøk, eller dra på 
hyttetur, mens noen velger å være 
hjemme og slappe av. Vestkant-
svømmerne tilbringer vinterferien 
i blått klorvann på Sandgotna skole 
i flere timer hver dag for å bli best 
mulig i sin idrett. 

Elsker å svømme
Den eldste gruppen må stå opp 

halv seks, for at alle skal få tid til 
å bruke svømmehallen. Gjengen 
på tolv år får sove «lenge», og står 
opp klokken halv åtte, spiser frok-
ost, og hiver på seg badetøyet. 
Hvis Vestkantsvømmerne vil bli 
dyktige utøvere, må de bruke 
mest mulig tid i bassenget. Men 
det er ikke noe pes å trene, det 
er nemlig ingenting de heller vil. 

– Jeg har lyst til å få bedre tid, 
å slå min egen rekord. Målet er 
å komme meg til NM, sier Eirik 
Nornes Nesse (12) bestemt. 

Fem av svømmerne har sagt ja 
til å bli intervjuet, og samler seg 
rundt et av bordene i kantinen 
for å fortelle om engasjemen-
tet deres rundt sporten. De har 
alle holdt seg til svømmingen i 
flere år, og kunne ikke tenke seg 
å bytte ut idretten. De oppdaget 
det blå bassenget på ulike måter, 
enten gjennom foreldrenes enga-

sjement, eldre søsken som også 
svømmer, eller bare fordi de 
beundret pappa.  

– Da jeg var liten, syntes jeg det 
var ganske kult, og jeg så pappa 
svømme. Han var så flink, så da 
ville jeg bli like god som ham, sier 
Eirik.

Får overnatte på skolen
Skolen er fylt opp med svøm-
mere fra flere steder, både i og 
utenfor Bergen, siden Vestkant-
svømmerne dekker hele regionen. 
Noen av dem har tatt turen fra 
Askøy og Sotra. De synes det er 
viktig å drive med en aktivitet på 
fritiden. 

– Du holder deg i veldig god 
form, og du er ikke usunn og lig-
ger ikke hjemme og later deg hele 
dagen. Også er du sosial, samtidig 
som du blir trent, og du blir i godt 
humør. Hvis du ikke trener og er 

sunn, blir du i dårlig form og gan-
ske sur, mener Stian. 

Så lenge de er over ti år, velger 
de selv om de vil overnatte på sko-
len, eller sove hjemme. Denne 
gjengen har valgt skolen. Jentene 
har et klasserom i første etasje, og 
guttene har innlosjert seg i andre. 
De sover på luftmadrasser, og må 
legge seg klokken ni, men første 
natten gikk ikke helt etter planen. 

– Det er mange uhell med luft-
madrassene. Akkurat nå er jeg på 
min tredje luftmadrass, og jeg har 
bare sovet her en natt. Det er så 
mange som hopper på madras-
sene, eller flere som setter seg 
nedpå litt hardt, forteller Synne. 

Får fri fra foreldrene
– Hva synes foreldrene deres om at 
dere går på treningsleir?

– De synes det er ganske greit, 
spesielt siden vi holder oss i god 

form selv om det er ferie. Våre 
foreldre er kjøkkenhjelp, så de 
kommer innom her og lager mat 
til oss, sier Eirik og sikter til tvil-
lingbroren Stian.  

– De får jo også litt fri fra oss 
da, og vi får fri fra dem, legger 
Synne til. 

Når de skal teste utholdenhet 
blir de testet på 12000 meter, for 
å se hvor lang tid de bruker. I tek-
nikktesten skal de vise hvordan de 
svømmer, og blir rettet på ut fra 
feilene de eventuelt har. 

– Vi lærer om hvordan vi skal 
sparke fra veggen, og hvordan 
vi skal vende oss fra veggen og 
generell svømmeteknikk, fortel-
ler Eirik. 

Har fått nye tiltak i 
klubben
Når de ikke oppholder seg i 
svømmehallen, løper de rundt 

Bildetekster: 12-13_0917 svømme:
Svømming 1:

Svømming 2: 

Svømming 3: 

Tvillingene Stian Nornes Nesse (12), Eirik Nornes Nesse (12), Kathinka Dale (13), Kristin Hals (12), Nora Færøy (9) og Synne Magnussen (14) er storfornøyde med å tilbringe vinterferien i svømmebassenget på Sandgotna  skole.
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Tvillingene Stian Nornes Nesse (12), Eirik Nornes Nesse (12), Kathinka Dale (13), Kristin Hals (12), Nora Færøy (9) og Synne Magnussen (14) er storfornøyde med å tilbringe vinterferien i svømmebassenget på Sandgotna  skole.

Malin Moldeklev Dahle har fått hovedansvar for vinterleiren, og noterer eventuelle feil i teknikken til svømmerne. 

Mange av svømmerne valgte å overnatte på skolen. På et av rommene er de så mange som åtte jenter. 

Inne i kantinen spiser de både frokost, lunsj og middag før de hopper i bassenget. 

og leker gjemsel, spiller bordten-
nis, pingpong eller brettspill. Men 
de bruker også gymsalen for å 
trene kondisjonen. 

– Når vi har tid til overs, sitter 
vi på rommet og prater sammen, 
forteller Eirik.

Svømmelegenden Ørjan Mad-
sen ble i fjor sjef for Vestkant-
svømmerne, noe som har gjort 
stor forskjell for utviklingen av 
svømmeklubben, ifølge trener 
Malin Moldeklev Dahle.

– Vi har gjort noen endringer. 
Vi har fått mer systematisk tre-
ningsoppsett, og vi dokumenterer 
treningene mye bedre. I tillegg 
driver vi med intern utdannelse 
av trenerne gjennom trenersemi-
nar, forteller hun.

Derfor er svømming viktig
Malin Moldeklev Dahle har fått 
hovedansvaret for treningsleiren, 

og sier at de unge svømmerne gjør 
det veldig bra for tiden. Det tror 
hun har med de nye endringene 
å gjøre. De setter opp treningene 
riktig, jobber med teknikk i de 
yngre gruppene og jobber med 
lange distanser. 

– Nå har vi mer fokus på uthol-
denhet enn på fart, sånn at det 
skal være en langvarig plan for 
treningen. Det er ikke om å gjøre 
å bli best akkurat nå, men bli best 
senere, sier Dahle. 

– Hvorfor bør man lære å 
svømme?

– Hvis du ikke kan svømme, 
og du er på et cruise, har du ikke 
sjans. Det er rett ut noe du tren-
ger hele livet. Hvis du ikke kan 
svømme, kan du drukne, fastslår 
Stian (12). 




