
Henriette Dale og Silje Tvedt er tatt ut på Vestkantsvømmerne sitt lag.
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■Junior-NM i svømming:

Vestkantsvømmerne stiller 
med to askøyværinger
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Vestkantsvømmerne opplyser til Askøyværingen at de stiller med ti 
svømmere, som til sammen skal ha 29 individuelle starter og 4 
lagstarter.

– Vi har svømmere med fra Fjell, Askøy og Bergen (Bergen Vest) 

kommune, sier Vestkantsvømmernes stevneleder Jan Kenneth Antun.

Allsidig
Ifølge ham skal Henriette Dale delta på fire øvelser, mens Silje Tvedt er 
med på en øvelse. Førstnevnte skal være med på 100 meter og 1500 
meter fri, 400m IM og 200 meter bryst. – Det er ganske unikt at en svømmer stiller både på en sprint og 

langdistanse, men dette viser allsidigheten til Henriette, sier Antun.

Silje Tvedt får sjansen på 200 meter butterfly.

– Silje har i flere år vært hemmet av pusteproblemer, men etter å ha 

fått kontroll på dette er hun nå for full fart inn i det øvre sjiktet i 
svømming, forteller Antun.

Lovende generasjon
Han har god tro på den nye generasjonen av svømmere fra klubben.

– Vestkantsvømmerne har en historie med mange svømmere som har 

hentet mange nasjonale og internasjonale medaljer. Likevel har den 
generasjonen svømmere vi nå har fått frem slettet mange av 
klubbrekordene til de tidligere svømmere, sier han, og fortsetter: 

– Alle svømmerne i gruppen vår har enten tatt klubbrekorder eller 
kommet høyt opp på topp ti prestasjonene til klubben. Dette lover 
svært godt for fremtiden, sier han.

I dette bassenget skal Henriette Dale og Silje Tvedt få prøve seg de kommende dagene. FOTO: Karolina Golec 

De skal kjempe om 
medaljer under NM
Flere utøvere fra Askøy er 
medaljekandidater under junior-NM i 
svømming i Ado Arena.
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Støtter Stiftelsen Sykehusbarn 
med 35.000 kroner 
Les mer

Legger opp etter over 170 mål 
Les mer

Kjemper om opprykk etter 
storseier 
Les mer
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Overlegen Rødland smadret 
konkurrentene 
Les mer

Slik er oppsettet for neste sesong 
Les mer

Trigget av utfordringene på Askøy 
Les mer
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