
PRISER UTDELT I VESTKANSTSVØMMERNE I 2014 

 

Best resultat 2014 

 Marius Rødland 

200 fri på 1:46,84 (804 poeng) som da var Norsk junior rekord, Stavanger 6.april 2014 

 Elida Hole (fikk den til odel og eie da hun har fått den 3 år på rad) 

100 IM på 1:04,58 (714 poeng) Stavanger 5.april 2014 

Størst utvikling 2014 

 Thea Søreng 

 Vegard Straume 

  

Hestholm Ærespris 2014 
Jan Kenneth Antun -som har Vestkantsvømmerne i sitt hjerte 

 han har stort fokus på at klubben skal være et positivt sted å være for alle – både store og små 

 han har god kjennskap til klubbens rutiner og Norsk svømmeforbund sine regler 

 han tar på seg stadig nye oppgaver for å få hjulene til å gå rundt 

 er like mye oppmerksom til alle svømmegrupper og treningssteder, om det er på Askøy, 

Sandgotna, Ågotnes eller i AdO arena 

 han har påtatt seg jobber som planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av både 

treningsstevner, VS stevner og julesvøm 

 han står på for å verve nye hjelpere bl.a badevaktordning på Askøy og nye dommerkandidater 

 har prøvd å skape nye arrangementer for klubben og få til samarbeid med andre klubber, som 

f.eks et litt annerledes stevne – et stevne som også begynner å bli en tradisjon – nemlig Bergen 

Open Water. 

 

Utmerkelse 
Annett Dale –  som er en gledesspreder, har alltid godt humør, sier aldri nei, får andre i godt humør 

og er veldig omtenksom og tenker på alle. Hun har Vestkantsvømmerne i sitt hjerte og vet ikke hva 

godt hun kan gjøre for klubben. Er aktiv med når VS skal arrangere treningsstevner, stevner, 

juleavslutninger og andre arrangement. Uten henne hadde det vært vanskelig å fått organisert 

hjelpere. Hun kler også opp både store og små fra topp til tå og passer på at ingen går sulten hjem. 

Ingvild Øverland og Espen Søreng– Komitéen ønsket også å hedre disse to som har stått på for 

klubben i mange år og har også Vestkantsvømmerne i sine hjerter. De har vært i «lang og tro 

tjeneste» for VS. Jobbet og slitt i dugnadens ånd, noe som klubben vil merke den dagen de takker 

for seg. 

  

 



Entusiastprisen 2014 
For stor entusiasme og treningsvilje i gruppen. En svømmer som gir mye av seg selv til andre 

B-gruppen 

 Helene Bruåsdal 

 Tobias Moen Olsen 

  

Kristiprisen 2014 

 C-gruppe:  Kristine Kleppestrand og Nicolas Charalambous 

 Sjøløve Askøy: Elisabeth Breivik og Aksel Ørnsrud 

 Sjøløve Sandgotna: Emma Sofie Antun og Jørgen Mikkelsen Bakke Lauvås 

 Sjøløve Ågtones: Stine Sørhus Linge og Sander Solsvik 

 Piraya Askøy: Anna Victoria Plassen og Sondre Bjartland 

 Piraya Sandgotna: Maiken Hillestad og Daniel Bjørklund 

 Piraya Ågotnes: Amanda Bjærum og Tauras Pabalys 

  

10 års medalje 

 Tina Schütz 

 Susanne Moen Olsen 

  

5 års medalje 

 Sander Olai Antun 

 Helena C. Bruåsdal 

 Andrine Haugsdal Borge 

 Øystein Fure Johansen 

 Mikal Dale Gjesdal 

 Ingvild Kristine Vindenes 

 Solveig Kleppestrand 

 


