
Aslan Bentley, Jenny Dale Gjerstad og Tobias Moen Olsen imponerte i AdO Arena.
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I helgen gikk NM, junior-NM og UM (ungdomsmesterskapet) på 
kortbane av stabelen i Bergen. Tre utøvere fra Sotra stakk av med åtte 
individuelle medaljer i UM.

– Dette mesterskapet har vært målet i lang tid. Svømmerne leverte 
virkelig da det gjaldt. Prestasjonene var som forventet og at resultatene 
gikk vår vei, er fantastisk, sier trener Henning Pryde i 
Vestkantsvømmerne.

Ny klubbrekord
Stevnet startet allerede torsdag. På åpningsdagen tok Aslan Bentley fra 
Fjæreide seniorkravet både på 200 meter medley og på 200 meter rygg. 

Tobias Moen Olsen fra Knappskog forbedret sin egen klubbrekord for 
yngre junior med tiden 2.15,50 på 200 meter medley.

På fredag sikret Bentley bronsemedaljen på 50 meter rygg med 27,35. 
Senere på dagen tok Jenny Dale Gjerstad fra Areknappen bronse på 50 
meter butterfly.

Guttelaget til Vestkantsvømmerne, med blant andre Bentley og Olsen 
på laget, tok også en sterk bronsemedalje på 4x200 fri.

Lørdag tok Aslan Bentley UM-sølv på 100 meter fri med tiden 52,24. 
Tobias Moen sikret seg bronsemedalje på 1500 meter fri.

Fire medaljer på samme dag
Søndagen ble Aslan Bentley sin store dag. Han svømte inn til bronse på 
200 fri, bronse på 100 rygg, sølv på 50 fri og bronse på 100 medley.

Fredrik Eide Fluge (Vestkantsvømmerne) og Ragnhild Kleppestrand 
(Bergens Svømme Club) deltok også i helgens mesterskap. Fluge perset 
med over to sekunder da han svømte inn til 2.20,09 på 200 meter 
butterfly. Kleppestrand svømte 50 meter bryst, 100 meter bryst og 200 
meter bryst. Hun fikk en god pers på 50 bryst, en liten pers på 200 
bryst og var litt bak pers på 100 bryst.

LES OGSÅ

Denne svømmetrioen fra Sotra tok åtte individuelle medaljer under junior-NM/UM i helgen. Fra venstre: Aslan Bentley, Jenny Dale Gjerstad og Tobias Moen Olsen. FOTO: Vestkantsvømmerne 

VIS KOMMENTARER

Ingen lokal VM-pause 

Les mer
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Les mer
Klyngespel, kaos og kos 

Les mer
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Sund-guttene til topps uten tap 

Les mer
Futsalgjengen fortsetter 
seiersmarsjen 

Les mer

Hetlevik har fått ny trenerjobb 
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Page 2 of 2Medaljedryss til Sotra-svømmere - Vestnytt.no

28.11.2016http://www.vestnytt.no/sport/Medaljedryss-tilASotra-svommere-538686.html


