
PRISER UTDELT I VESTKANSTSVØMMERNE I 2016 

 

Prisene ble delt ut på Juleavslutning på Askøy vgs søndag 18.12.16. 

 

Beste prestasjon 

 Tobias Moen Olsen 671 poeng 1500m under UM i Bergen 

 Jenny Dale Gjerstad 640 poeng 50 fly under UM i Bergen                 

  

Best utvikling (størst fremgang fra ett år til neste år). 

 Tobias Moen Olsen 182 poeng 1500m; 1500m fri Stavanger 16.10.2015 489 
poeng -> 1500m fri UM i Bergen 19.11.2016 671 poeng 
 

 Henriette Dale 93 poeng 100 fri; 100m fri Stavanger 17.10.2015 510 poeng -> 
100m fri Stavanger 5.11.2016 603 poeng. 

  

Entusiastprisen A gruppen 

 Sander Olai Antun 

 Silje Tvedt 

  

Entusiastprisen B gruppen 

 Kristian Myntevik 

 Natalie Tennebekk 

 
Jenny, Tobias, Henriette, Sander, Silje, Natalie og Kristian 



Kristi Prisen 

 C-Gjengen: Frida Dale Skorjanc og Jørgen Mikkelsen Bakke 

 D-Gjengen Askøy: Cecilie Breivik og Fredrik Vikøren 

 D-Gjengen Sandgotna: Thea Johanne Antun og Eirik Nordnes Nesse 

 D-Gjengen Ågotnes: Kristin Hals og Adrian Larsen Hammer 

 Piraya Askøy: Ingeborg Torgersen og Kristupas Mauruca 

 Piraya Sandogtna: Kathinka Dale og Daniel Sivertsen 

 Piraya Ågotnes: Miriam Angelica Tofting og Gaute Nymark 

 

 

 

  



Hestholm  

Utmerkelse (blomst) til: 

 Linda Moen Olsen. 
For mange års sammenhengende arbeid i VS sitt styre. For arbeide utført med 
medlemslister, oppfølging av stevneplanlegging og leirer. 
 
Linda har også stått bak all oppdatering av VS sin webside de siste år samt 
vært pådriver for nye webløsninger i 2013 og nå i 2016/17. 
 
 

 Henning Pryde. 
 
For å ha tatt utfordringen som hovedtrener i klubben. Henning har gjennom de 
to siste år vist at han mestret denne oppgaven på en flott måte og har bidratt 
til at klubben har fått en svømmegruppe med gode resultater og ett flott 
potensiale. 

    
Henning Pryde og Jan Kenneth Antun 

  

Hestholm ærespris: 

 Ærespris (pokalen) gikk til Annett Dale 
 
Hestholm ærespokal går I år til en person som gjennom mange år har vist ett 
unikt engasjement for Vestkantsvømmerne. 
 
Gjennom sitt engasjement på bassengkanten og har denne personen 
rekruttert mange foreldre til roller i klubben. 
 
Hun kjenner VS miljøet ut og inn og har kjennskap og kontakt med alle VS 
medlemmer store som små! 
 
Blant annet har hun sørget for at HELE familien nå er engasjert enten som 



aktive svømmere eller som instruktører eller ledere i klubben. 
 
Nye svømmere og svømmeforeldre har blitt ønsket velkommen til klubben på 
en flott måte enten det er på kurs eller på trening. 
 
Hun er en ledende person på alle våre stevner både på klubbstevner, 
approberte stevner og Bergen Swim Festival. På disse stevnene sørger hun 
for at vi har en rikholdig kafe og stort utvalg av svømmeutstyr. 
 
For alle våre leirer har hun vært med å sørge for effektiv gjennomføring av 
leirene og at alle deltakere har en trygg havn å henvende seg til. 
 
Hun har for tiden byens største utvalg av svømmeutstyr, en butikk som hun 
drar med seg overalt hvor hun ferdes. Det er nok et ewentyr for reisefølget 
hennes når hun skal gjennom tollen på vei hjem fra forskjellige turer hvor hun 
anskaffer utstyr til denne butikken. 
 
Selv om hun det siste året har slitt med alvorlig sykdom har hun med fult 
engasjement stilt opp for klubben. 
 
Det er en ære å kunne gi Hestholms ærespokal til Annett Dale.      
 

 

 

  

  



5 og 10 års medlemsmedalje: 

Aslan Bentley 5 års medalje 

Amanda Bjærum 5 års medalje 

Vilde Arefjord Elholm  5 års medalje 

Fredrik Eide Fluge 5 års medalje 

Thea Margrethe Eide Fluge 5 års medalje 

Benedikte Kalstad Hernes 5 års medalje 

Karoline Hernes 5 års medalje 

Ingrid Marie Johansen 5 års medalje 

Weronika Kapsa 5 års medalje 

Leander, Larsen Nedreaas 5 års medalje 

Anna Victoria Plassen 5 års medalje 

Anna Sigdestad 5 års medalje 

Daniel Sivertsen 5 års medalje 

Idunn Straume 5 års medalje 

Sara Straume 5 års medalje 

Benjamin Throndsen 5 års medalje 

Fredrick Tvedt 5 års medalje 

Henriette Dale 10 års medalje 

Silje Tvedt 10 års medalje 

 

 

 

  

  



Deltakere på julesvøm: 

 

 Dommere, trenere og instruktører: 

 

  



A-rekrutt holdt tale for trener:  

 

 

 

 



Nye klubbklær og logo: 

  

 

 



 
Nye VS logo fra 2017 

 


