Juleavslutning 2018
Lørdag 9. desember startet med tradisjonell julesvøm i Askøyhallen, etterfulgt av juleavsluning i
kantinen på Askøy ungdomskole.
Bortimot 160 voksne og barn deltok på den årlige Juleavslutningen. I mellom mat og trekning av
gevinster ble det utdelt en god del priser.
Bilder: Roar Tellefsen Waardal
Presentasjon av:

Klubbens trenere og instruktører

Deltakere i fra VS styret

Foreldrekontakter og andre hjelpere

Og noen av klubbens mange dommere

Både små og store som deltok på Julesvøm fikk utdelt deltakerpremie. (Om du var deltaker
på Julesvøm og ikke har fått deltakerpremie, kan du kontakte Jan Kenneht Antun på epost: jken-ant@online.no).

Utdeling av medalje for 5 og 10 års medlemskap i Vestkantsvømmerne:

Kristiprisen
Første gang denne prisen ble delt ut var i 2010. Prisen er oppkalt etter trener Kristi, som trente
Sjøløvene på Ågotnes frem til høst 2010. Første året ble den kun delt ut til svømmere på
Ågotnes, siden blir den delt ut til svømmere på Askøy, Sandgotna og Ågotnes i gruppene
Kriterier: Gode sosiale egenskaper og god treningsvilje

Kristiprisen for Piraya gikk den i år til Lukas Svea Hauge og Helene Golten Ekren
(Ågotnes) Mathias Strandheim Bø og Anna Rikstad (Sandgotna) og Nicolai Haugland og
Linnea Lohne Kallestad (Askøy).
Til D-gruppen gikk til Gaute Nymark og Miriam Angelica Tofting (Ågotnes) Axel Johannesen
Bekken og Lykke Madelene Teige (Sandgotna) og Heine Nyhammer og Askøy Ingeborg
Torgersen (Askøy)

William Bru Waardal og Kristin Hals fikk Kristi prisen for C-gruppen
Best resultat gutter / jenter
Kriterier: Beste resultat med høyest oppnådd poengsum for inneværende år.

I år gikk prisen til
•

Hanne Stamnesfet Næss; 28.09.2018, AdO Open. 1500fri. 16.48,63. 758 poeng.
Klubbrekord og 4. beste tid noen sinne i Norge.
• Tobias Moen Olsen; 15.11.2018, NM jr/UM kortbane 2018. 800fri 08.10.85. 737
poeng. Klubbrekord og Sølv UM, Bronse JR.
Ingen av dem var tilstede på juleavslutningen da de deltok på Nordisk juniormesterskap i
Finland sammen med Henriette Dale som fikk Entusiastprisen for A-gruppen.
Entusiastprisen for Elite / A-gruppe / B-gruppe jente / gutt
Kriterier:
•
•

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

A-Gruppen: Tobias Moen Olsen og Henriette Dale

B-Gruppen: Kristian Myntevik og Eline Nygaard

Størst utvikling Elite / A-gruppen jente / gutt
Kriterier: Høyest utvikling resultatmessig målt i økt poengsum

Gutter: Andreas Ramsvik
for 1500fri, 103 poeng (17.15.14 (549) -> 16.17.62 (652))
Jenter: Hanne Næss
for 1500fri 90 poeng (17.32.08 668) -> 16.48.63(758))

Hestholm ærespris
En ærespokal oppkalt etter Tor Arne Hestholm, grunnlegger av Vestkantsvømmerne.
Kriterier: En person som har utført oppgaver, arbeid for Vestkantsvømmerne og kan vise til
en lang, tro og lojal tjeneste til det beste for klubben og dens medlemmer.
For 2018 gikk denne ærespris til Linda Moen Olsen.
Linda tildeles denne prisen på bakgrunn av hennes mangeårige innsats for klubben. Linda
har sittet i Styret i VS siden 2012 og er den i styret som har sittet lengst der. Hun har hatt
ansvar for mange av klubbens daglige oppgaver, herunder drift av medlemsregisteret,
nettsidene til VS, utarbeidelse av invitasjoner og tilrettelegging av arrangementer. Linda sin
ekstraordinære dugnadsinnsats bidrar til profesjonell drift av klubbens administrasjon og
letter oppgavene for de ansatte i klubben.

Og til slutt en liten takk til Jan Kenneth Antun som har stått for utdeling av alle medaljer og
pokaler

Rett før vi skulle gå hjem kom Nissen med gave til alle de snille barn/ungdommer :-)

