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Flott fremgang
DRAMMEN: Henrik
Flood Kvien (18) ble
den store positive
lokale overraskelsen
under helgens NM i
langbane. Speedgutten ble nummer
fire ijunior og seks i
senior på 200 fri
(1.ss.e3).

Sara

Woxholt (15) ble mtrnmer 24 på
200 fri. Sv6mmerne er juniorer til
og med året det fyller 19.
Første NM-medalje
Hanna Louise Berge (16) ble

nummer tre i junior og fire i senior
på 200 medley. Hanna Louise som
tidligere svømte for Speed tok også
tre stafettmedaljer for Lambertseter.

- Dette var min

- Jeg utrolig fomØyd med min
200 meter, oppsummerer Henrik,
som presiserer at han har jobbet
hardt for dette.
Nivået på frisvømmingen i
Norge på herresiden er ekstremt
hØ)t for tiden. Bredden i toppen er
stor, og alle de beste er juniorer.
- Jeg er faktisk overrasket over
at det gikk så bra på 200-meteren.
det også skulle bli min første

seniorfinale på gvelsen var også
veldig gledelig og langt over forventet, sier Henrik.
2m fui er Speed-guttens klare

favoritt, og det var også her han
presterte klart best
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Drammens-

badet.

-

Dette mesterskapet ble

en

svært positiv opplevelse med 200

fri

som det store h6ydepunktet, oppsummerer talentet som virkelig er i
ferd med å slå ut i fuIl blomst. Han

presiserer

at en pers på

første

individuelle NM-medalje, sier

RUNE HELLE

At

Boukili (19) be nummer 2l på

100 tygg. Lovende Markus

Hanna Louise som er klart best på
medley og de korte friØvelsene. På
50 fri ble hun nummer fem.
- Jeg presterte litt ujewt. 50 fri
og 200 medley var veldig bra, konstaterer hun. På 50 fri var hun bare
to tideler fra en ny medalje.
Det er nå tre år siden hun forlot
Speed.
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Jeg har flere stafettmedaljer
både for junior og senior tidligere,
men helgens bronse var første gang
jeg var på pallen individuelt, understreker hun.
Per Morten Halvorsen (20) var
Vargs klart beste utPver. Han kom
til fire seniorfinaler med femteplass
på.100 rygg som beste enkeltplassenng.

Grunde Myhrer (18) sv@mmer
nå for Bærum. Han ble nummer
seks på 50 butterfly, og åtte på den
doble distansen.

OVERRASKET: Henrik Flood
Kvien overrasket både seg selv
og flere andre med å bli nummer
fire på 200 fri.

fire

sekunder på favoritten var langt

over det han hadde turt å håpe på.
Henrik kom rett til Drammen fra

treningsleir
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Portugal. Han var

uten tvil den av

()

Speed-ut@verne

a

som traff best med formen.
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For meg fungerte både leiren
og selve NM helt topp, understreker han etter sitt klart beste
nasjonale mesterskap noen gang.

Speed hadde flere sv@mmere
kvalifisert. Thomas V Aquilera (18)
ble nummer 17 på 100 meter bryst.

BEST FRA VARG: Per Morten Halvorsen ble beste sv@mrner fra
Varg med fire seniorfinaler og en femteplass som beste resultat.

FØRSTE MEDALIE: Hanna Louise Berge tok sin fqrste
individuelle NM-medalje i Drammensbadet.

