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Det var grått og surt da det andre Stavanger Open-stevnet i historien gikk av stabelen i Store Stokkavatn lørdag. FOTO: Tommy
Ellingsen

Er du tøff nok for dette?
I frisk vind og øsende regn la 77 deltakere på svøm i Store Stokkavatn
lørdag.
Camilla Klovning
Publisert: 18.aug. 2012 16:10 Oppdatert: 18.aug. 2012 16:33

! Lagre
– Dette var beinhardt. Men også vanvittig deilig. Følelsen man har når man har tilbakelagt 1000 meter i åpent vann er
ubeskrivelig. Det er absolutt noe å skryte av, sier en passe utslitt Maurice Sudkamp til Aftenbladet.no.
15-åringen fra Randaberg SK har akkurat kjempet om seieren med rivalen Erlend Arnfinsen (15) fra Sandnes SLK fra første
tak og helt inn til bryggekanten om seieren i ungdomsklassen. Til slutt var det umulig å skille de to kamphanene.

19 grader
– Neste år er jeg heldigvis gammel nok til å delta på 5000 meter, sier Sudkamp og hakker tenner.
http://www.aftenbladet.no/sport/Er-du-toﬀ-nok-for-dette-3015307.html#.UYo0BZc4XmR

Side 1 av 3

Er du tøﬀ nok for dette? - Aftenbladet.no

06.05.15, 10.21

De pleier nemlig å svømme i innendørsbasseng med vann på rundt 27 grader. Lørdag la de på i svøm i det 19 grader kalde
Stokkavannet under ufyselige forhold da det andre Stavanger Open Water-stevnet i historien ble avholdt ved Stavanger
Roklubb.

5 km. i åpent vann
Stavanger Open Water er, som navnet tilsier, en svømmekonkurranse i åpent vann. Her deltar bare de tøffeste av de tøffe, og
våtdrakt er sterkt anbefalt. Stevnet inneholder en ungdomsklasse der deltakerne svømmer 1000 meter, en juniorklasse på 2000
meter og en eliteklasse på 5000 meter. I tillegg finnes det en mosjonsklasse hvor deltakerne kan velge hvilken av de distansene
de vil svømme.
Lørdagens deltakere var jenter og gutter fra 13-59 år, og totalt deltok 77 svømmere, mot 43 i fjor.
Premie fikk bare vinnerne. De øvrige hardhausene måtte ta til takke med en gratis badehette. Og vissheten om at de er
barskere enn de fleste.
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denne gjengen?

- Har ikke følelse i
beina

Nettdebatten er stengt mellom kl. 23.00 og 07.00.
Vi vil gjerne ha engasjement, argumenter og dine synspunkter på sakene vi skriver om. Her må du
identifisere deg med fullt navn. Vi er sikre på at det gjør debatten mer åpen og interessant. Les og sett deg
inn i debattreglene våre før du deltar i debatten.
Vennlig hilsen Solveig Grødem Sandelson, kultur- og debattredaktør.
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