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2016 – OL ÅR
NU venter Rio
2015 ikke mit år.
Mine forberedelse mod OL går rigtig godt.

OL i Rio bliver mit tredje OL og det bliver uden tvivl mit sidste.
Jeg glæder mig vildt til det starter i Rio.
Når jeg her lidt inde i 2016 samler op og evaluerer på MIT 2015, må jeg erkende at det ikke var mit
år, intet blev som jeg havde drømt om.
Året startede rigtig godt, min træning kørte som den skulle, jeg var på en super god og effektiv
træningslejr og svømmede nogle rigtig gode løb.
Men min veninde Camille s død ved en helikopter ulykke, slog mig helt ud.
Pludselig virkede det at svømme ligegyldigt, for hvor vigtigt var det at svømme og konkurrere når
jeg aldrig havde tid til og mulighed for at være sammen med mine venner og min familie, være
sammen med dem jeg holder af.
At livet er så skrøbeligt, at det pludselig kan være overstået på få sekunder det var ikke tanker jeg
tænkte før den forfærdelige dag i marts.
Når jeg ser tilbage på foråret kan jeg godt se at det tog mig lang tid at genvinde motivationen, en lang
periode hvor jeg derfor ikke fik trænet optimalt.
Selvfølgelig passede jeg min træning hver dag, men når hvert eneste trænings pas er uden glæde
påvirker det kvaliteten af træningen. For mig er det vigtigt at være glad, at være i balance med mig
selv og at der ikke er for meget usikkerhed om mit daglige liv.
Og ro havde jeg ikke i foråret 2015
Af økonomiske årsager måtte min veninde og jeg opsige lejemålet på vores hus.
Jeg troede det ville være nemt at fine en lille lejlighed der kunne være mit hjem frem til OL, men når
man ikke har arbejds- og opholdstilladelse i USA, men alene er der på visum kan man ikke leje
bolig.
Så fra maj og frem til jeg rejste hjem til Danmark i juli var jeg "boligløs" jeg boede på en sofa hos en
veninde.
Ikke den bedste forberedelse til VM i Kazan.
Samtidig fik jeg problemer med mit visum.
De amerikanske emigrationsmyndigheder meddelte mig at det visum jeg havde fået på ambassaden i
København i 2014 ikke var korrekt, så jeg ville være spærret fra indrejse indtil jeg fik et nyt visum.
Denne ansøgnings proces var så kompleks at jeg måtte engagere en amerikansk advokat med
speciale i visa for at komme videre, men mere om det senere.
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VM i Kazan.
Jeg tog afsted til Kazan med et mål om at gøre mit absolut bedste.
Et klart mål var at komme i finalen i begge mine løb og forhåbentlig kunne det række til medalje.
Medaljer blev det ikke til, mine forberedelser havde simpelt hen ikke været gode nok i mit turbulente
forår/sommer.
Jeg svømmede mig "kun" til en 4. og en 5.plads, men jeg fik vist svømmeverden at jeg var tilbage i
verdenseliten og sendt et signal til mine konkurrenter om at jeg er en de skal regne med til OL.
Så jeg må nøjes med at glæde mig over at jeg svømmede min 9. og 10. individuelle VM finale og
lige så vigtigt, jeg kvalificerede mig til OL i Rio.

Og så fik jeg mulighed for at prøve mine evner af som ”journalist” for TV2, mit drømmejob!!!
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Træningslejr.
I OL år er der ikke rigtig plads til ferie.
10 dage efter hjemkomsten fra Rusland startede min OL sæson.
Min første træningslejr gik til Playitas på Fuerteventura.
Jeg havde min søster Trine med som træner.
Så vi kombinerede opstarten på Playitas, med en masse alternativ træning og dejlig søster hygge.
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Ventetid……
Tilbage i København kunne jeg bare vente på at mit visum kom på plads.
Jeg deltog ved Dansk svømmeunions store Open Water arrangement "Christiansborg rundt".
Altid en dejlig dag, med masser af deltagere i alle aldre og på alle niveauer, tilskuere og stemning.
Jeg var hurtigste svømmer i kanalerne den dag, også hurtigere end samtlige mænd, og jeg syntes vist
det var sjovere end mændene .
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Men sjovt var det ikke at den visum ansøgning min amerikanske advokat havde sendt midt i juni
stadig lå ubehandlet hos de amerikanske emigrations myndigheder.
Det eneste svar vi kunne få var at nok snart ville behandle den.
Jeg trænede i Bellahøj med de andre NTC svømmere, og min amerikanske træner sendte hver dag
programmer så jeg trænede det samme som min gruppe i Baltimore.
Der var selvfølgelig også en masse gode oplevelser ved at mit ophold i København blev forlænget.
Jeg havde pludselig mulighed for at være mere sammen med min familie og mine venner.
Jeg kunne deltage i arrangementer i min klub i Gentofte, hvor jeg bl.a. fik mulighed for at afprøve
mine egenskaber som træner for et par af de yngre hold.
Jeg kunne deltage ved et stævne på hjemmebane i Kildeskovhallen få uger efter min opstart af
sæsonen, hvor min tid på 400m kvalificerede mig fil EM på kortbane i Israel (jeg meldte dog fra til
dette da jeg synes det kom i vejen for mine OL forberedelser).

Jeg støttede op om og sad med ved telefonerne i studiet ved TV2's indsamling til "knæk cancer".
Jeg var dommer ved "Miss Danmark" en sjov, spændende og anderledes aften.
Jeg havde en super skæg dag da jeg medvirkede i tv-programmet "5. Halvleg”.
Retur til Baltimore.
Og endelig i slutningen af oktober kom mit visum på plads, dagen efter sad jeg i et fly til Baltimore.
Det var fedt at være tilbage, fedt at være tilbage i en distance gruppe, fedt at min egen træner var der
hver dag, så han kunne hjælpe og støtte mig.
De første par uger boede jeg på hotel, men så fandt jeg en lejlighed.
En uge efter var jeg flyttet ind i min egen dejlige 2 værelses lejlighed.
For første gang siden vi opsagde vores hus i februar var der styr på min boligsituation.
Det har givet mig ro og mulighed for at fokusere på min træning frem mod Rio.
Jeg er flyttet til Towson, en by lidt nord for Baltimore og det er tæt på svømmehallen!
Det betyder at jeg sparer mange timer i tranport.
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Duel in the Pool
Midt i december var jeg for tredje gang udtaget til at repræsentere Europa i ” Duel in the Pool".
Det er en holdkonkurrence, Europa mod USA.
Konkurrencen svømmes hver andet år, og det var tredje gang i år.
Vi, altså Europa, tabte desværre, men trods alt en god weekend.
Det er altid en stor oplevelse at deltage ved et stævne hvor 48 af verdens bedste svømmere er samlet
til 2 intense, korte og stemningsfyldte stævne afsnit.
Jeg svømmede 400m og 800m, og var ok tilfreds.

Julen tilbragte jeg som sædvanlig hjemme i Danmark.
Det var et kort ophold, syv dage, men jeg er en kæmpe jule freak, og jeg skulle bare hjem for at
hygge med familien, hjem til julepynt, juletræ, jule musik og julemad.
Jeg havde nogen dejlige hyggelige dage med min familie, trænede en til to gange pr dag, undtagen 1.
Juledag, der er bare ikke plads til ferie i mit liv lige nu.
Jeg var også til jule arrangement i Kildeskovhallen.
Klubben havde et arrangement hvor vi svømmede lidt konkurrencer og havde en dejlig aften.
29. december var jeg tilbage i Baltimore, og nytårsaften fejrede jeg sammen med nogle af mine
holdkammerater her i Baltimore.
En stille, rolig og hyggelig aften, hvor vi hver især tænkte over hvad 2016 vil bringe os og vores
svømning, hvordan det vil gå os i dette OL år.
2016 – min vej mod Rio
Midt i januar var vi til sæsonens første langbanestævne.
Arena pro Swim series i Austin, Texas.
Det var tydeligt at OL år er vigtigere end andre år.
Stort set alle USA's top svømmere var i Austin, og der var også svømmere fra Frankrig, Sverige,
Ungarn, Storbritannien og vi var 5 danskere.
Det var dejligt og sjovt at være sammen med de 4 drenge.
Jeg svømmede 200m, 400m og 800m fri.
Og det gik bedre end jeg havde troet.
Det var min hurtigste 200m i mange år og jeg har aldrig svømmet hurtigere på 400m og 800m på
dette tidspunkt af januar måned.
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Lige inden jeg skulle på træningslejr på Bermuda med det danske landshold, ramte snestormen
Snowzilla det østlige USA. I flere dage var der kaos overalt, der blev erklæret undtagelsestilstand i
11 stater.
Washington, New York og min egen by Baltimore var nærmest som spøgelsesbyer, ingen biler på
gaderne, ingen mennesker.

Jeg var sneet inde i 2 dage, det vil sige jeg kunne godt komme ud ejendommen, men min bil kunne
ikke komme nogen steder, og offentlig transport eksisterer ikke. Efter et par dage var vejene ryddet,
men heldigvis i tide til jeg kunne komme afsted til Bermuda.

Det var en super god uge, vi var ikke nogen stor gruppe, med vi træner godt sammen og for mig, der
er så lidt sammen med de andre danske svømmere fordi jeg opholder mig så meget herovre, er det
fedt at være en uge sammen med dem.
Kun 5 måneder til Rio
Sidste weekend svømmede jeg sæsonens andet stævne.
Arena pro Swim Series i Orlando, Florida.
Et ok stævne hvor jeg vandt 400m og 800m fri.
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Nu venter igen nogle travle og hårde trænings måneder, med masser af km og fokus på
detaljerne. Samt flere stævner.
I maj skal jeg tager jeg til Arizona for at være med på en del af landsholdets højdetræningslejr i
Flagstaff, derfra rejser jeg til Colorado på tre ugers højdetræningslejr med min klub.
Så der bliver masser af aktivitet frem mod juli.

Du kan læse mere om mine forberedelser mod Rio på:
https://www.facebook.com/pages/Lotte-Friis/53248818974
Twitter @lottefriis
Instagram lotfriis

