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PÅMELDING TIL HØSTENS SESONG 
Påmelding for høstsesongen er åpen på www.bs-lk.no. Du kan melde ditt barn på til høstens gjeng allerede nå. 
Dugnadsoppgaver er på hjemmesiden . Ved eventuelle spørsmål om gjenger kan trenerne for de respektive gjengene 
kontaktes eller Charmaine Pettersen (daglig leder).  charmaine@bs-lk.no  Høstens treningstider er klare, og du finner 
dem HER og terminliste er HER 

KONKURRANSEGJENGENE 
For høstsesongen har trenerne satt opp følgende gjenger: 
  
A-Gjengen  (Erik Dorch)  Minimumkrav: 7 treninger i uken, inkl. morgentrening 

Kurt-Inge Midtbø (99) Maria A. Jensen(99) Synne Eidheim (01) 
Katy Pettersen (02)   

   
B-Gjengen (Erik Dorch)   Minimumkrav:  6 treninger i uken 

Siri Tangedal (97) Vegard Vikane (97) Kaia Pettersen (00) 
Sindre K. Nesheim (01) Cecilie Tvedt (01) Helene H. Solberg (01) 
Isidora Manjolvic (02) Elise A. Jensen (02) Stine Rotseth (03) 

     
C-Gjengen (Marcus Tesdal)  Minimumkrav: 5 treninger i uken 

Pernille Mjaatvedt (00)* Frida Mikkelsen (00) Mariam Moen (01) 
Nora Berg Bjørnevoll (01) Tina Nordås (01) Brage Iversen (01) 
Sara Zarghami (02) Christopher J. Skaar (03) Julie Rivedal (03) 
June H. Eidheim (03)* Tine H. Eidheim (03)* Tiril Ask (03) 

*Morgen trening tirsdag/fredag med B gjengen    
 

http://www.bs-lk.no/
http://www.bs-lk.no/
mailto:charmaine@bs-lk.no
http://www.bs-lk.no/home/phocadownload/Gjengene/Treningstider/2016_treningstider_host1506.pdf
http://www.bs-lk.no/home/phocadownload/Gjengene/Terminlister/2016_host_terminliste.pdf
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D-Gjengen (Marcus Tesdal/Esben Martinsen)  Minimumkrav: 3 treninger i uken 

Annbjørg Borge (01) Lyana Braathen (01) Marie Nesse (01) 
Nora Brue (02) Kornelius Midtbø (03) Tonje Rasmussen (04)* 
Kasper O. Andersen (04)   

*trening med C gjengen på fredager 
 

E-Gjengen (Elna Bønes)     Minimumkrav: 2 treninger i uken 

Amalie Sande (04)* Simon Tangenes (04) * Marte P. Grønhaug (04)* 
Jakob Mikkelsen (04) Eirik Skage (04) Arn S. Andreassen (04) 
Elias Træland (05)* Iben Johanne Stene (05)* June E. Gjellestad (05)* 
Magnus Krohn (05) Victoria Ann Kvilekval (05) Einar B. Tvedt (05) 
Eline Hammersland (05) Therese Stolpe (05) Oline H. Thunæs (06) 

*trening med D gjengen 1 gang pr uke (etter avtale med Marcus) 
 

F-Gjengen (Eirik Lund)   Minimumkrav: 2 treninger i uken 

Anastasija Demonjic (05) Emma Husebye (05) Vilde R. Strand (05) 
Josefine O. Strømmen (05) Marius O. Andersen (06) Kristine Borsholm (06) 
Kaspar Kjeilen (06) Vilje H. Palmstrøm (06) Alise Pettersen (07) 
Daniel Marinov (07) Jaden Holvik (07) Ole H. Thunæs (07) 

      
*Ungdomsgjeng (Kjetil Odland) Minimumkrav: 2 treninger i uken 

Erik L. Midtsveen (00) Ola Vindenes (02) Joshua Buchanan (02) 
Alice Gjellestad (02) Lisa Myrmehl (02) Hannah Vangsnes (04) 
Andrea J. Johansen (04) Mathilde G. Johannessen (01) Sondre Marsteen (04) 
Torje Rustand (00)   

         
 

Velg Ungdomsgjeng hvis du har lyst å konkurrere på stevne (minimums treningskrav og minimums stevne meter pr 
sesongen) og velg mosjonsgruppe for svømming som en ukentlig mosjonsaktivitet men ingen minimumskrav. 

 

*Mosjonsgruppe (Marte Hordnes) Minimumkrav: ingen krav  Tilbud til 3 treningsøkter pr uke man, ons, tor 

Ellen Jensen (04) Brage N. Vikøyr (03) Hannah D. Vangsnes (04) 
Filipe Marchenko (05) Emma Andersen (02) Ida Kristina Kårbø (99) 
Vetle Grøndahl (00) Zara Emilia Eriksen (03) Hannah Solheim (02) 
Frida Strand (02) Daniel Tonheim (03) Daniel Aanes Pedersen (03) 
Håvard Flo (03) Tale Sofie J. Lillebuen (01) Sebastian Sætra (03) 
Hannah Rønhovde (01) Ane I. Matamoro (01) Amund Lianes (03) 

 
Påmelding til Mosjonsgruppe er HER  og er under Vill i Vann 
 

 
Synne Hovden Eidheim er tatt ut til å representere Norge på Nordisk Ungdomsmesterskap i Finland 8.-10 juli. 

Gratulerer så mye! 
 
 

Vi ønsker Kurt-Inge Midtbø, Maria Alme Jensen, Synne Hovden Eidheim og Katy Pettersen lykke til på NM 
Langbane 14.-17. juli i Kristiansand  
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STRANDEBARM- 12.-17. august 2016 
Vi håper at både nye og gamle svømmere har anledning til å være med, for dette blir gøy. Det blir minst to 
treningsøkter hver dag. Treningen vil bestå av svømmeøkter, basistrening og annen aktivitet. Dette er en ypperlig 
anledning til å få en fin start på svømmehøsten, og samtidig bli bedre kjent med dine svømmekamerater/venninner.Se 
info om oppstartsleir HER  Vi har 8 plasser ledig! 
 
Alle svømmere som skal reiser til oppstartsleir må blir registrert i klubben innen 1. august 
 

 
Til slutt vil vi ønske dere hjertelig velkommen til ett nytt og spennende høstsesong! 

 

Litt fra styreleder 

 
Hei alle sammen 

Det har vært nok et innholdsrikt svømme år med mye flott svømming og mye aktivitet i klubben. Noen 
utfordringer har det vært med bassenget på Ortun, som flere av dere er blitt berørt av. Vi har så godt som mulig 
prøvd å finne erstatningsløsninger, men med så korte frister vi får så blir løsningene og informasjonen ikke så 
god som vi ønsker. Vi har gjort noen tiltak, bl.a ved renhold som vi håper reduserer behovet for stenging av 
Ortun. Men teknisk havari er det vanskelig å sikre seg mot. 

På lengre sikt ønsker vi å få en mer sikker bassengtilgangen til klubben. BS-LK har jobbet mot kommune og 
idrettsrådet der vi har fremlagt tilstand, behov og mulige løsninger for bassengene vi benytter. Ortun har ved 
flere anledninger vert planlagt oppusset men har hver gang trukket det korteste strået. Det er viktig at vi alle 
både presser på kommunen og leter etter andre mulige måter å sikre oss basseng i fremtiden. Vi må også se 
dette i lys av at kommunen nå legger ned mange basseng. Så den økte bassengkapasiteten vi fikk fra AdO blir nå 
spist opp av all nedleggelsen som er besluttet. Dette setter et stort press på alle svømmeklubbene i Bergen. 

Dette er en lang prosess men det er viktig slik at vi sikrer barna en god mulighet for svømming i fremtiden også. 

Ønsker alle en flott sommer og ser frem til en innholdsrik høst. 

Hilsen 

Tom Inge Nesheim 
Styreleder  
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