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Her er hele gjengen som var i Asker. Bak f.v.: Henriette Dale, Jørgen Mikkelsen Bakke, Natalie Marie Tennebekk, Brage Straume, Jenny Dale Gjerstad, Andreas Ramsvik og Silje Tvedt. Foran f.v.: Sander Olai Antun, An-
dreas Getz Bjartland og Tobias Moen Olsen. (Foto: Vestkantsvømmerne)

Medaljedryss til 
Vestkantsvømmerne
Ti utøvere fra Vest-
kantsvømmerne 
representerte nylig 
klubben under norges-
mesterskapet i Asker. 
Her følger klubbens 
egne ord om helgen.

Leserbidrag av Henning Pryde, trener i 
Vestkantsvømmerne

Med en rutinert gruppe utøvere, der de 
fleste begynner å få solid mesterskap-
serfaring, presterte vi meget godt gjen-
nom mesterskapet 15.-18. november. 
Vi tok totalt tolv medaljer i UM, og ble 
8. beste klubb. På juniorsiden tok vi 
fire medaljer og ble 10. beste klubb.

Sander Olai Antun deltok på 50, 100 og 
200m bryst. Han satte personlig rekord 
på 50 og 100m, mens 200m var meget 
tett på pers.

Jørgen Mikkelsen Bakke deltok på 
50m butterfly og presterte bra med 
kun tre hundredeler bak pers fra to 
uker siden.

Andreas Getz Bjartland deltok på 
200m bryst og satte personlig rekord 
både første 50, første 100 og på 200m, 
alt i samme løp.

Jenny Dale Gjerstad deltok på 50 og 
100m butterfly. Ny personlig rekord på 
100m, men litt stang ut på 50m. 

Henriette Dale hadde et tett løpspro-
gram og deltok på følgende øvelser: 
400m fri (sølv UM, sjetteplass JR), 800m 
fri (gull UM, bronse JR), 400m indivi-
duell medley (bronse UM), 200m fri 
(fjerdeplass UM) og 1500m fri (sølv 
UM, bronse JR). Henriette satte også tre 
klubbrekorder og med topp 6-plasse-
ring på alle sine øvelser endte hun som 
nest beste jente i UM-klassen. Totalt 
seks medaljer i mesterskapet.

Tobias Moen Olsen hadde også et tett 
løpsprogram og deltok på følgende 
øvelser: 800m fri (sølv UM, bronse 
JR), 400m fri (sølv UM), 100m but-
terfly (sølv UM), 200m butterfly (gull 
UM), 1500m fri (sølv UM og JR), 400 
IM (sølv UM, fjerdeplass JR) og 200m 
fri (bronse UM). Tobias satte også tre 
klubbrekorder og endte som nest beste 
gutt i UM-klassen. Totalt ni medaljer 
i mesterskapet. Både Henriette og 
Tobias presterte å komme på mes-
terskapets topp 20-liste for juniorer. 
Sammen med Hanne Næss er disse 
to tatt ut til å representere landslaget 
i nordisk mesterskap i Finland helgen 

6.-8. desember.

Andreas Ramsvik svømte 400m fri, 
200m butterfly og 1500m fri. Han satte 
personlig rekord på alle øvelser og tok 
bronse i UM-klassen på 1500m fri, samt 
sjetteplass JR.

Brage Straume svømte 400 (sjette-
plass JR), 800 (femteplass JR) og 1500m 
fri (fjerdeplass JR) og satte personlig 
rekord på alle øvelsene. Han svømte 
også 100 og 200m rygg, 100m butterfly 
og 400 IM. 

Natalie Marie Tennebekk svømte 
200m butterfly og satte ny personlig 
rekord med nesten seks sekunder. 

Silje Tvedt deltok på 100 og 200m 
rygg samt 400 IM. Hun satte person-
lig rekord på 100m rygg, og var like bak 
pers på 200m rygg.

Brage Straume, Sander Olai Antun, 
Tobias Moen Olsen og Jørgen Mikkel-
sen Bakke svømte også 4x100m med-
leystafett i JR-klassen. Laget svømte 
inn til 10.plass.

Henriette Dale og Tobias Moen Olsen drar til nordisk mesterskap i Oulo i Finland 6.-8. 
desember. De får med seg klubbvenninne Hanne Næss. (Foto: Vestkantsvømmerne)

Ny pallplassering til 
Ingrid Louise Vestre

Kunstløp: Helgen 17.-18. november 
var det nasjonalt stevne i kunstløp i 
Stavanger. Ingrid Louise Vestre (16) fra 
Fyllingsdalen tok sin tredje bronseme-
dalje denne sesongen i klassen junior 
A. Helt til topps gikk Fana-jenten Silja 
Anna Skulstad Urang (18), som er Ber-
gens eneste landslagsløper i kunstløp. 
Begge representerer Bergen kunstløp-
klubb, og vi kan trygt si at de har hatt 
en knallstart på sesongen. Det er nå 
tredje gang på rad at disse to jentene 
tar henholdsvis første- og tredjeplass 
i et nasjonalt Junior A-stevne.Ingrid Louise Vestre tok nok en 

tredjeplass. (Foto: Aud Solbjørg 
Skulstad)


