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VI ER DELFANA
Sterkt fra BS/Delfana i
NM for ungdom (UM)

VINNERE 200 M. BRYST: Fra v.: Jonette Matland, BS/Delfana (sølv) – Eva Isabel Erbe, Speed (gull), Gwen
Bergum, Triton Lillestrøm (bronse). FOTO: ØYVIND THORSEN

Følg Delfana på facebook og Instagram
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Rettelse av feil i forrige nyhetsbrev: Det sto at Delfana-medlemmer får opptil 25
prosent rabatt hos Sport Norge – det riktige er opptil 20 prosent rabatt. Det sto at BSB
og K2 skal til Hjørring påsken 2020, det riktige er BSB og K1. Og så sto det at neste
Delfana Cup blir den 4. desember, det riktige er den 6. desember, slik det fremgår av
Delfinlisten. Beklager!

VI ELSKER DELFANA
Vi nærmer oss slutten av 2019, som har
vært krevende både for Delfana og vår
eliteklubb Bergensvømmerne. Det er godt
å kunne se tilbake og konstatere at vi har
kommet inn i smulere farvann. Styrets
inntrykk er dessuten at medlemmene og
svømmerne ikke har merket så mye til
utfordringene, slik at de har kunnet
konsentrere seg om idretten, idrettsgleden
og de gode sosiale opplevelsene i klubben.
Vi har klart å arrangere alle planlagte
stevner og reiser. Stemningen synes nå å
være god både blant svømmere, foreldre
og ansatte. I løpet av året har flere foreldre
meldt seg og ønsket å bidra aktivt til de
mange arbeidsoppgavene som hele tiden
står i kø. De foreldrene som engasjerer
seg, ser hvor kjekt og positivt det er å
bidra til fellesskapet, og selv få nye
venner. Vi elsker Delfana 
Styret

STYRET
Bjarne Kvam, leder
Lars Ivar Kristensen Kittalsaa, nestleder
Kaja Skjærven, sportslig ansvarlig
Silje Lunde Engedal, økonomiansvarlig
Ørjan Hinna, ansvar for utstyr og kurs
Andreas Henriksen, ansvar IT og sponsor
Øystein Tveiten, sekretær
Eilev Lægreid (vara), loddbokansvarlig
Yngve Sylta (vara), loddbokansvarlig

91307349
99263529
97142241
40856961
97172460
40454050
90092093
91880584
95013598

bk@hltlaw.no bjakvam@gmail.com
kit_walker13@yahoo.no
kaja.skjaerven@hi.no
siljee@gmail.com
oe.hinna@gmail.com
andreas.henriksen@gmail.com
oystein.tveiten@gmail.com
eilev.laegreid@gmail.com
Yngve.Sylta@nokas.com

ANSATTE
Laila Johannessen, kursansvarlig
Silla (Sigurlin Thorbergsdottir), hovedtrener

90265160
41628139

laila@delfana.no
silla@delfana.no

Svømmeklubben Delfana. Postboks 160, 5857 Bergen. Org.nr. 971 351 276.
www.delfana.no
Redaktør nyhetsbrev: Bjarne Kvam
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HUSK: VIS DETTE NYHETSBREVET TIL HELE FAMILIEN, ALLE HAR
LYST TIL Å LESE NYHETER FRA DELFANA OG SE BILDER AV
VENNER OG KJENTE.
Har du innspill til nyhetsbrevet, kontakt redaktør Bjarne
(bjakvam@gmail.com)
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Fornøyde BS/Delfana-svømmere etter UM: Bak fra v.: Henrik Hodne Eliassen, Jonas Hinna, Mathias Urdal.
Foran fra v.: Kristine Joys, Anniken Walløe, Sandra Sæbø, Jonette Matland.
Celine Lægreid, Anders Rye Brekkhus og Christine Tufte Lund var ikke til stede da bildet ble tatt.

85 prosent personlige rekorder for Delfana i UM
Norgesmesterskapet for ungdom (UM) ble arrangert i AdO Arena fra 19. til 21.
oktober. BS / Delfana stilte med 10 svømmere, som til sammen satte 22 personlige
rekorder. Det ble dermed satt personlige rekorder i 85 prosent av øvelsene de deltok i.
Trenerne er storfornøyde med gjengen, sier hovedtrener Silla.
UM er for svømmere mellom 13 og 16 år (2003 til 2006). Arrangør var de syv svømmeklubbene i
Bergen, gjennom sitt samarbeid "Stevne Bergen". BS / Delfana stilte med 10 svømmere: Jonas
Hinna, Jonette Matland, Henrik Eliasssen, Anders Rye Brekkhus, Celine Lægreid, Mathias Saltnes
Urdal, Kristine Joys, Christine Tufte Lund, Sandra Sæbø, og Anniken Walløe. De fire sistnevnte
svømte stafettdistanser. "BS / Delfana" betyr at svømmeren er medlem i elitesatsingen
Bergensvømmerne (BS), men kommer fra og er fortsatt knyttet til Delfana.
Største personlige forbedring hadde Jonas Hinna, med 16 sekunders forbedring på 200 butterfly.
To av BS / Delfana-utøverne svømte finaler; det var Jonette Matland og Jonas Hinna. Jonette tok
hele tre sølvmedaljer – på 100 m. bryst, 200 m. bryst, og 200 m. medley.

SJEKK ALLE RESULTATENE FRA UM PÅ MEDLEY.NO
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Begynte 3 mnd. gammel
Jonette Matland (15) var BS /
Delfanas store medaljesanker i UM,
med tre sølv (100 bryst, 200 bryst,
og 200 medley). Jonette (oppkalt
etter oldemor) begynte med babysvømming 3 måneder gammel, og
har vært i vannet siden. Mamma er
Sylvia Lægreid, leder for dommerutvalget i Hordaland svømmkrets.
Lillesøster Vilde (11) svømmer i
K2, og kusinen Celine Lægreid er i
likhet med Jonette med i BSB.
Onkelen
Eilev
Lægreid
er
styremedlem i Delfana.
–

Jeg trives veldig godt med
svømmingen og har det
kjempebra, sier Jonette, som
sikter mot ungdomslandslaget.

Hun trener 7 økter i uken. Hver
onsdag er hun i bassenget kl. 06:00
om morgen på Ytrebygda. Det
passer bra, for hun går i 10. klasse
på samme skole.
–
–
–

Det går helt greit å stå opp så
tidlig, forsikrer hun.
Hva kan forbedres i BSB?
Vi har det kjempebra, men det
kan kanskje bli en bedre
kommunikasjon med styret i
BS, sier Jonette.

Vil du bli dommer, instruktør eller trener?
Delfana er ønsker flere dommere, instruktører og trenere. Vi har i dag ca. 10 aktive dommere, ca.
40 instruktører i svømmeskolen, og ca. 10 trenere i treningsgruppene (T-gruppene og K-gruppene).
Men vi trenger hele tiden "friskt blod". For skoleelever gir det et fint tilskudd til lommepengene å
være instruktør eller trener.
Hvis du vil bli dommer, ta kontakt med dommeransvarlig Mona Krey (dommer@delfana.no). Hvis
du vil bli instruktør i svømmeskolen, ta kontakt med kursansvarlig Laila (laila@delfana.no). Hvis
du vil bli trener, så kontakt hovedtrener Silla (silla@delfana.no) eller styrets sportslige ansvarlige
Kaja Skjærven (kaja.skjaerven@hi.no). Alle vil få nødvendig opplæring betalt av Delfana.
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Slik er konkurransebassenget i svømming
Startpall

Bane
Vendeflagg

Dommer
e

Som ferske svømmeforeldre kan det være mye å sette seg inn i. Her kommer en liten
innføring i hvordan konkurransebassenget skal være.
Konkurransebassenget er enten 50 meter langt (langbane, også kalt "Olympic size pool"), eller 25
meter (kortbane). Langbanebassengene har normalt 25 meter bredde, og er delt i 10 baner med en
bredde på 2,5 meter (slik det er i AdO Arena). Kortbanebassengene har normalt 15,5 meter bredde,
og er delt i 6 baner med en bredde på 2,5 meter (slik det er på Slåtthaug).
Hver bane skal skilles med bølgebrytende banetau. 15 meter fra hver ende skal det være en ﬂottør
med en farge som skiller seg markert fra de omkringliggende ﬂottører. I langbanebassenget skal
man også ha en ﬂottør som klart markerer 25 meters punktet.
På startsiden er det montert en startpall for hver bane. I langbanebasseng har man startpaller på
begge sider av bassenget. Bane 1 er banen som er til høyre sett fra startsiden. 5 meter fra hver
endevegg skal det være vendetau montert på stolper som man lett skal kunne fjerne. Tauet monteres
1,8 meter over bassenget.
15 meter fra startenden monteres et nedfellbart tau for varsling av tyvstart. Tauet festes til stolper
minst 1,2 meter over vannﬂaten, og på en slik måte at det raskt kan slippes ned og dekke alle
banene.
Vanntemperaturen under konkurranser er minimum 26 grader, max 27°C. Ved alle store
konkurranser benyttes elektronisk tidtaking. Det monteres da en tidtakerplate i hver bane, som
stopper klokken idet utøveren slår inn ved endt løp. Underveis i løpet vil den registrere
mellomtider.
Teksten er hentet fra vedlegg 1 til Sportslig plan fra NSF, bearbeidet av Lars Ivar Kristensen Kittelsaa.
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Hittil i år har Grasrotandelen gitt kr. 71.149,04 til Delfana. 177 personer er
Grasrotgivere. Registrer Delfana som din Grasrotandel du også!

Opptil 20 prosent rabatt hos Sport Norge
Husk at når du trenger sportsutstyr, så får du 15 prosent rabatt på alle varer hos Sport
Norge i Laguneparken, ved å vise ditt Delfana medlemskort. Kjøper du Delfana klubbtøy
– T-skjorter, shorts osv. – får du 20 prosent rabatt. Har du ikke medlemskort? Kontakt
Laila, Silla, eller Ørjan (se kontaktinfo på s. 2).

Ekstraordinært årsmøte i BS ble avlyst
Etter en del turbulens i eliteklubben Bergensvømmerne (BS), har forholdene stabilisert seg. Det
var tillyst ekstraordinært årsmøte i BS den 29. oktober. Et par uker før årsmøtet trakk valgkomiteen
seg. BS-styret, i samarbeid med moderklubbene Delfana, Åstveit, og Arna, besluttet å avlyse
årsmøtet og fortsette med det sittende styret. Det ble avholdt et orienteringsmøte den 29. oktober.
Styret i BS består nå av Thomas M. Lund (leder, Delfana), Preben Klyve Olsen (nestleder,
Delfana), Siv Døssland (økonomiansvarlig, Åstveit), Katrine Jensen (sportslig ansvarlig, Åstveit),
Sidsel Stendalen (utstyrsansvarlig, Delfana), Ralph Teetzmann (kommunikasjonsansvarlig,
Åstveit), og Anne Indresand (ansvarlig for referat og reise, Arna).

Mal huset med 20 prosent rabatt – støtt klubben
Med Delfana-rabatten hos Flügger får du alle varer til 20 prosent rabatt, i tillegg går 5 prosent av kjøpesummen direkte inn i Delfana-kassen. Rabatten gis ikke bare til Delfana medlemmer, men også til
slektninger og venner, det er nok å si at man handler på Delfana-rabatten. Man trenger ikke å vise
medlemskort. Bruk den mørke årstiden til å pusse opp hjemme, og støtt samtidig svømmeklubben.
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Høy stemning på ekspressbåten, vei til Husnes: Simen Valberg (T1), Lara Biljan (T1), og Julian Søreide Solsvik..

Det er såå kult å dra på treningsleir
Helgen 18.-20. oktober var det igjen treningsleir for T1, T2, T3, T4 og Delfin, på Husnes
– der vi var også i vår. I alt 55 svømmere deltok, inkludert 5 fra den lokale klubben
Trio. Det er alltid stor stemning på treningsleir – også blant de voksne, som stortrives
både fordi dugnadsarbeidet muliggjør så fine opplevelse for svømmerne, men også fordi
de voksne blir kjent med hverandre og får et godt fellesskap av slike helger sammen.

FLOTT PÅ HUSNES: Fasilitetene på Husnes er supre, her har vi overnatting, spisesal, og svømmehall på samme område.
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SUPER DUGNADSGJENG PÅ HUSNES:
Fra v.: Lena Rå, Frode Tveit Haavind, JanErik Bergfjord, Marita Furuly Bergfjord,
Gjermund Galleberg, Charlotte Burgess,
Magnus-Ove Berg, Ulf Fastesson, Christen
Skjerven, og Jan Henrik Joys. Foran: Trude
C. Daleng.

FULL AKTIVITET: Trenerne Bård
Løvik (T1) og Julia Farkas (T3) i full
sving med de ivrige svømmerne på
treningsleir på Husnes.
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Kostholdsråd fra vår nye daglige leder Morten Solheim:

Slitne svømmere i bilen etter trening?

Morten Solheim

Alle kjenner vel til følelsen av "lavt blodsukker" en gang i blant – det kan gjøre oss
trøtt og irritabel, lysten på noe søtt, eller ikke lyst på mat i det hele tatt.
I løpet av en treningsøkt vil en svømmer forbrenne cirka 800 kalorier, og naturligvis da innimellom
være sliten etterpå. Å få i seg nok energi før trening – og påfyll av energi etter trening – vil nok
bidra til en større treningsglede.
En motor uten drivstoff kommer ikke langt. Det samme gjelder våre utøvere. Full tank og full av
energi vil derimot gjøre til at treningen føles lettere.
Slitne unger i bilen etter trening (og konkurranse)? Her er noen enkle tips for å unngå dette.

Før trening:
Noen av våre treninger er på slike tidspunkt at det ikke alltid er like lett å få spist middag før
trening. Ettersom noen matvarer gir hurtig energi, og noen matvarer tar lengre tid, er det små
variasjoner på hva som bør spises i timene før trening. Her er noen tips til hva man bør spise 2-3
timer før trening, og eventuelt 1 time før trening.
Vanlig anbefaling til måltid 2 til 3 timer før trening, vil være:
– Noen grovbrødskiver med kjøttpålegg eller ost, og gjerne juice eller melk.
– Kornblanding/havregrøt og juice.
Dette er trege karbohydrater, og mat som tar tid å fordøye.
1 time før trening er anbefalingen å spise mat som er lettere å fordøye:
– Yoghurt (gjerne drikkeyoghurt)
– Frukt
– Riskjeks
Mat som spises 1 time før trening bør være lettfordøyelig, og raskt gi energi.
Selvfølgelig er både brødskiver og kornblanding bra/lov hvis utøveren har lyst på det.
Etter trening:
Etter en fin økt i hallen vil det være nødvendig med påfyll av energi. Jo fortere man får i seg litt
næring etter treningen eller konkurransen, jo bedre. Dette kan gjøres enkelt, det viktigste og beste
er at de får i seg energi etter treningen. For at utøverne raskest mulig skal få energien tilbake igjen
etter trening er følgende mat anbefalt:
Banan, havrekjeks, sjokomelk, juice, yoghurt, rosiner, brødskiver, riskjeks, smoothie.
LES MER OM BARN OG KOSTHOLD på Olympiatoppen sine sider:
https://www.olympiatoppen.no/avdelinger/prestasjon/idrettsernaering/page1016.html
På Klubben.no finner du mye fint svømmeutstyr. Her får du 20 prosent rabatt som
Delfana-medlem. Ved bestilling skriver du i "Melding til salgsavdelingen" at du er
medlem i Delfana, så trekkes rabatten fra.
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Delfanas kolleksjon – super JULEPRESANG!
Her ser du Delfanas flotte klubbkolleksjon, som du får kjøpt hos Sport Norge i Laguneparken.
Her er utstyret vist uten merker, men disse preges på klærne ved kjøp. Du kan også få preget på
navn, det koster kr. 10,- pr. bokstav. Ved å vise Delfana medlemskortet får du 20 prosent rabatt
på klubbtøyet. På alt annet utstyr hos Sport Norge får du 15 prosent ved å vise medlemskortet.
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HUSK SPONSORSVØM DEN 22. NOVEMBER I SLÅTTHAUGHALLEN!
Sponsorsvøm arrangeres en gang hvert annet år. Dette er nok en flott utfordring for
både svømmere og foresatte, og er en viktig inntektskilde for Delfana.

Neste Delfana Cup blir fredag 6. desember – vi kan love et stemningsfullt stevne,
når svømmerne bærer levende lys ved innmarsj.
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