
                                                                                                                                       

Referat fra utøver/foreldremøte i KSSK 1.februar 2014

Først av alt kom det en oppfordring / på minnelse fra leder i KSSK, 
Kenneth Barøy: For å oppre=holde god vannkvalitet i bassenget er 
det et absolu= krav at alle utøverne dusjer før de går i vannet.  Det 
syndes en del mot de=e, noe som ikke er akseptabelt. 

43 utøvere og foreldre fra RIL, Sola og KSSK kom for å høre 
hovedtrener Håkon Henne presentere terminplanen for året 2014. 
Noen av årets stevner og treningsleirene ble også nærmere utdypet. 
Se nedenfor.

Håkon anbefaler utøverne Ml å delta på 1 stevne per måned, hvilke 
stevner det er snakk om er opp Ml utøverne selv, og selvfølgelig 
klubbens egne prioriteringer.
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På Bryne i januar var det 6 utøvere som klarte kvalifiseringskravene Ml
LÅMØ. Til Førde reiser 7 utøvere (1 kom med på grunn av opprykk) 
samt 2 reiseledere. De reiser med buss sammen med RIL og SSL.

 KSSK sender ingen utøvere Ml Berlin de=e året. 

Stevnet i Dysjalandhallen går over 1 dag og ikke 2 som skrevet 
ovenfor. Det avholdes Søndag 16. mars.

Søndag 23.mars er det klart for årets rekru=stevne i Klepphallen.
Håkon forventer at klubbene sMller på hverandres stevner.

April avholdes kortbane NM for senior i Stavanger svømmehall. Alle 
oppfordres Ml å ta turen innom for å se, heie og ikke minst lære.
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Påskeleir i Esbjerg. De=er er en leir for de utøverne som er topp 
moMverte Ml å trene mye. De bør være vant med å trene minimum 5 
dager i uken. 
Angående mat på treningsleirene; det er vikMg å spise nok om en 
deltar. Det har forekommet at utøvere har bli= sendt hjem fordi de 
ikke har klart å få i seg nok mat.

Aquarama i KrisMansand i pinsen er årets formtopp. De=e er 
høydepunktet i sesongen og det vikMgste avslu=ninsstevnet for de 
som ikke er på UM nivå. Stevnet er åpent for 2003 modeller og eldre. 
KSSK tar sikte på å sende en god tropp dit.

Juni – 3 ukers NM leir i Torremolinos. Leiren er primært for NM 
utøvere, men det åpnes opp for andre dersom de er meget 
treningsvillige og moMverte. Utøverne må mestre det som kreves for 
å være på tur alene.
Treningsleire er ingen ferietur. Utøvere med den holdningen 
ødelegger for seg selv og andre. Leire handler om trening, hvile og 
mat.
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Oppstarts leir i August i regi av Sola. Et alternaMv per i dag er Forsand.
Detaljer kommer senere.
Det forventes ikke at NM svømmerne deltar her, de trenger ferie. 
Tross alt svømmes det ca. 2 mill. meter i løpet av året.

Høscerien Torrevieja arrangeres av KSSK. Info om de=e er sendt ut på
mail Mdligere. Det legges opp Ml 2 x svømming + basis hver dag. 
Treningsdiffrensiering med tanke på alder.

Nordsjøstevnet- stort internasjonalt stevne i Stavanger Svømmehall. 
Aldersbegrensning og kvalifikasjonskrav. I hor hadde KSSK 2 utøvere 
med.

Klepp Open i November. Her legges det inn LÅMØ øvelser samt 
langdistanse.

Julesprinten, her er det fri= frem for alle som vil svømme 50 metere. 
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