
SPORTSLIG RAPPORT FOR 2019 

 
Vi har i 2019 deltatt på en rekke stevner og arrangementer. Vi har også fortsatt 

treningssamarbeidet med Klepp svømmeklubb. Vi har deltatt på over 20 stevner både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. 

 

Vi har hatt mange konkurransesvømmere i aksjon og vi har deltatt på stevner hver eneste 

måned i 2019 Både svømmerne i A gruppen og de yngre svømmerne har fortsatt framgang i 

2019 Vi har i 2019 hatt 3 utøver som har tatt UM krav / NM krav i år. Flere andre utøvere har 

nærmet seg kvalifiseringskravene i 2019. Det har vært god utvikling også i 2019. 

Dette har også vært god synlig i media dette året. Takket være klubbens media gruppe har vi 

fått meldt inn alle de gode resultatene til Solabladet som har krevet utallige artikler om 

klubbens resulter og gode utvikling. 

  

NOEN RESULTATER SOM KAN FREMHEVES  

 

NORDSJØSTEVNET 2019 

Vi hadde to deltakere på det årlige internasjonale stevnet. De som deltok var , Collin Van Der 

Hoff, Amanda og Amilie Carlsen. Det ble satt en rekke personlige rekorder. Amanda 

utmerket seg spesielt godt og tok gull på 50 og 100 fly. 

Det var sterk internasjonal deltagelse på stevnet. 

 

LÅMØ 2019 vest - Karmøy 

 Vi hadde 6 deltakere i Landsdels årsklasse mesterskapet hvor de 24 beste i 2008-2003 

klassen i Hordaland, Rogaland og Sogn og fjordane deltok . De som deltok fra Sola SK var:  

 

 

Colin Van Der Hoff (2006) 

Simen Schmitz (2006) 

Amanda Carlsen 2006) 

Amilie Carlsen (2004) 

Isabell Khorasani (2003) 

Anastasia De Klerk (2007) 

 

Svømmerne satt mange nye personlige rekorder. Det var en rekke gode resultater men hvis vi 

skal framheve noen må vi nevne gull til Amanda på 100 fly og sølv til Collin Van Der Hoff på 

200 bryst og bronse på 200 IM. Simen Schmitz gjorde det også bra. Han ble nr 10 på 200 rygg 

og  han ble nr 13 på 100 fly. 

 

Landsdels Årsklassemønstring 2019, Vest – Karmøy  

 Statistikk over personlige rekorder  

Sola SK pers % på 82.14  

Dette plasserte oss på en fin 5 plass sammenlagt. 

 

Det ble her personlig rekord i 23 av 28 starter 

  

 

 

 

 



 

 

ÅM 2019 - Klepp 

Amanda Carlsen og Collin Van der hoff deltok i den nasjonale finalen for hele landet. Da må 

man være blant de 24 beste i landet sammenlagt på de fem ÅM øvelsene. Amanda Carlsen 

fikk 1 plass og satt ÅM rekord på 100 fly. Hun ble sammenlagt nr 4. Collin ble sammenlagt nr 

7 i sin klasse. 

 

Ingen 13 åring jente har svømt fortere noen gang før. 

 

UM – BERGEN  

Her deltok både Amanda og Amile Carlsen. Det ble her flere personlige rekorder. 

Det ble A finale på Amanda på  Fly og 6 plass i UM klassen med tiden 1.04.69.  

 

NM KORTBANE – Stavanger 

Her kan det nevnes at Amanda klarte å komme seg til B finale på 100 fly med tiden 1.04.40 

Dette etter en dramatisk omsvømming før finalen. 

 

 

NM LANGBANE 

Amanda Carlsen deltok her og satt flere personlige rekorder 100 og 50 fly og 50 fri. 

 

 

OPPSUMMERING FRA HOVEDTRENER 

2019 har vært et år med fin utvikling og resultatene og viser at klubben er i framgang med 

stadig flere unge konkurrerende svømmere. Dette er en gledelig utvikling for klubben og 

hovedtrener ser med spenning fram til enda flere gode resultater i 2020 og i årene som 

kommer. 

Jeg håper videre at årets resultater motiverer svømmere til å trene enda bedre, samt at styret 

og foreldrene vil fortsette å legge til rette for ytterligere framgang for våre utøvere i året som 

kommer.  

Jeg vil til slutt rette en stor takk alle for alt det frivillige arbeidet som har blitt lagt ned i 2019 

av dere foreldre. Uten alle dere hadde ikke årets resultater blitt mulig. 

Lykke til i 2020 

Håkon Henne 

hovedtrener 


