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Open Water kurs høsten 2017 
Noen refleksjoner fra en entusiastisk kursdeltager, men ganske 
middels svømmer. 

Illustrasjonsfoto 

Asker svømmeklubb startet i høst sitt første kurs, for de som er 
interesserte i å svømme ute. Jeg har en liten drøm om kanskje 
å delta på en triatlon eller svømmekonkurranse i åpen sjø, men 
den store utfordringen er at jeg ikke kan svømme ordentlig. 
Elsker å bade, men har ikke noe særlig svømmetrening. 

Jeg har deltatt på crawlkurs for voksne, men ferdighetene er 
ikke så mye å skryte av. Jeg meldte meg på kurset, lettere 
bekymret for at resten av kursdeltagerne skulle være noen 
supertriatleter med helt andre svømmeferdigheter enn meg 
selv. Det viste seg at det ikke var noen grunn til bekymring, ja 
visst er det èn supertriatlet, men vi andre er på relativt likt nivå. 

Kurset har til nå bestått av nyttig teoriundervisning på land og 
kjempebra teknikktrening i bassenget. Kari Flottorp Lingsom 
(vinner av Norseman i 2016) var trener en av kurskveldene og 
det var kjempemorsomt å bli trent og få tips av Norges beste 
triatlet! 

Svømmetreningen har handlet mye om pust, flyt, beinspark og 
navigering.  Når man svømmer ute i sjøen er navigering viktig. 
Navigeringsteknikk med koordinering av å se fremover, puste, 
armer og beinspark er vanskeligere enn man skulle tro, men 
veldig gøy. Treneren på kurset er Lorang, som gjør en kjempe-
bra jobb. Alle blir sett og får tilbakemeldinger på hva hver 

                                                                                                      

5 kjappe 

Navn: Magnus   

Alder: 16 

Gruppe: Elite 
Senior 

Antall treningsøkter i uken? 6 

Hva er favorittøvelsen din?  
800m fri. 

Hva motiverer deg? Gode 
resultater og god stemning på 
trening. 

Hva gjør du når du ikke er i 
vann? Skole, gaming og så 
følger jeg mye med på fotball. 

Hvem ser du opp til? Kanskje 
Henrik Christiansen og 
Alexander Dale Oen. 

Hvilke mål har du for 
svømmingen? 
Stå på pallen flere ganger i 
NM / jr. NM. 

Sven’s                      
quote of the week 

"Whether you think you can or 
think you can't, either way 

you're right!" 

    ASK NYTT    
            trivsel, trygghet og prestasjon i vann
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enkelt skal fokusere på. 

Til våren når temperaturen i Semsvannet har steget litt skal de 
siste 3 kursdagene foregå der. Jeg sier «to be continued» etter 
at vi virkelig har fått testet Open Water ferdighetene våre i 
Semsvannet. 

Svømmeklubben vil arrangere flere slike kurs fremover, så dette 
er virkelig å anbefale både for triatletene og vi andre som 
kanskje har en drøm om å bli det.   

Hilsen Marte Swakhoven 

ASK Bruktshop 
Sitter du med brukt svømmeutstyr som har blitt for lite, men 
fortsatt er brukbart? Fortvil ikke! Nå kan du selge det eller gi 
det bort til en annen ASK-kompis! Det er nå opprettet en 
foreldredrevet FB-gruppe hvor du kan komme i kontakt med 
kjøpere / selgere eller de som vil gi bort sitt gamle utstyr. 

Søk opp ASK Bruktshop og be om å bli medlem, så er du i 
gang! 

     

Husk Logokonkurranse 
Til neste års store begivenhet - NM Jr & UM - trenger vi en 
mesterskapslogo. Logo skal brukes på dokumenter og effekter 
i forbindelse med mesterskapet. Vi har utlyst en 
logokonkurranse og ber kreative sjeler bidra med sine forslag. 
Forslagene vil bli bearbeidet grafisk i ettertid så vi godtar alle 
formater. Her kan alle være med! Send ditt bidrag til 
tone_lauritzen@yahoo.no innen 15.12.2017. Vi kan love 
fete(nde) premier. 

                                                                                                      

Kontakt oss 

Følgende ansatte og frivillige 
svarer gjerne på spørsmål:  

• Petra Hedenstrøm Jensen - 
Daglig leder                                        
admin@askersvom.no 

• Ingvild Youngblom Eknes  - 
Svømmeskolen 
kurs@askersvom.no 

• Lasse Kloppbakken  -                                   
Stup                                                  
lasseklopp@gmail.com 

• Hilde Skaslien  -                                       
Synkronsvømming            
hilde.skaslien@gmail.com 

• Leif Basberg -          
Styreformann   
styret@askersvom.no 

• Linck Bergen -                 
Hovedtrener    
linck@askersvom.no 

• Sven Jaeger -                 
Trener     
sven@askersvom.no 

• Rolf Arne Narten Nordang - 
Trener       
rolf@askersvom.no    

Følg oss 

Hjemmeside 

www.askersvom.no 

Facebook 

www.facebook.com/
askersvommeklubb/ 

mailto:tone_lauritzen@yahoo.no
http://askersvom.no
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
http://askersvom.no
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
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    Svømmeskolen 
      Halloween på Svømmeskolen
       For første gang valgte    
       Svømmeskolen å gjennomføre   
       litt Halloweenfeiring dagene   
       rundt Halloween.  
       Deltakerne møtte på vår  
       Hovedinstruktør som hadde  
       forvandlet seg til en heks, de  
       lekte både zombier og monstre i  
       vannet, og svømte under litt  
       skumle og mørkere omgivelser.  
       Det var gøy å se mange barn som  
       hadde pyntet seg litt ekstra disse  
       dagene,- med både sminke og  
       kostyme!Takk til alle trenerne for  
       god innsats og for god stemning  
       og engasjement hele helgen!   
       Ingvild 

      Svømmeskolen nærmer seg slutten på   
      semesteret 
       Julen står snart for dør, og det betyr også at Svømmeskolen  
       nærmer seg slutten på semesteret. Heldigvis er det godt over  
       en måned igjen med aktivitet i vannet, og i løpet av november  
       vil alle deltakerne i Svømmeskolen få en vurdering og  
       anbefaling som brukes til videre påmelding. 

       Påmelding med fortrinnsrett åpner mandag 04.12  
       klokken 12.00. 

       Påmelding åpner for alle torsdag 07.12 klokken 12.00. 

       Alle deltakere vil få mer informasjon via mail i løpet av  
       måneden. 

       Svømmehilsen fra Dana og Ingvild i Svømmeskolen 

       

                                                                                                      

Videregående skole 

ASK vil ha en sosial 
sammenkomst i januar hvor 
svømmere i 9. og 10. klasse 
kan spørre klubbens 
videregåendeelever om deres 
erfaringer med å kombinere 
skole og svømming. Detaljer 
kommer senere. 

Våre sponsorer 

Tusen takk til våre sponsorer! 
Vi ønsker gjerne flere 
sponsorer velkommen. Er du  
interessert så ta kontakt med 
styreleder Leif Basberg. 
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Nytt fra svømmegruppene 
Klubbrekord hattrick 
Vi gratulerer Kristian Tronstad (Elite Ung) med 3 - TRE - 
klubbrekorder under Speed Open sist helg! Det er ikke så 
ofte det settes klubbrekorder. Enda sjeldnere at det settes 2 
klubbrekorder i ett og samme løp...  

Det skjedde under en forrykende 400 fri, hvor Kristian halvveis 
slettet Viktor Forafonov sin gamle rekord på 200 fri og satte ny 
Asker rekord med 2.25,00. Ved innslag 400 meter slo han 
storebror Joakim sin rekord med 9 sekunder med tiden 
4.59,04 . Klubbrekord ble det også på 100 butterfly med tiden 
1.14,11. Grattis! 

Storebror Joakim må gi fra seg 
 klubbrekorden på 400 m fri i klassen 

 gutter 11 år til lillebror Kristian 

Elite Senior & Speed Elite 
 

Tapering 

I forhold til NM jr / UM neste uke og i forhold til Bærum Open første helg i desember vil jeg bruke litt tid 
på å snakke om 'tapering', et engelsk ord som brukes mye i svømming for å beskrive den siste 
forberedelsen rett før en viktig konkurranse. En konkurranse hvor svømmere, trenere og foreldre gjerne 
vil at det skal gå bra. Men hva betyr egentlig 'tapering'? 

Ordboken definerer 'to taper' som: "to become progressively smaller towards one end". Det jeg tror er 
viktig her er bevisstheten om at det handler om en gradvis prosess med mål om å være i den beste 
formen på det riktige øyeblikket. Hvis vi da tar denne definisjonen som utgangspunkt, så betyr det ikke 
at vi plutselig må slappe helt av eller at vi må være i god form allerede tre dager før stevnet begynner. 

Hva er det som i praksis er viktig da i forhold til tapering? 

1. Kom på trening og gi god innsats som vanlig. Det er viktig i den siste delen av forberedelsen å holde 
fokus. Selv om kvantitet går ned og pause mellom sett økes, skal intensiteten være høy så kroppen får 
stimulansen den trenger og ikke blir lat. 

2. Ikke hør på følelsene dine! Det er utrolig viktig å følge (trenings)planen spesielt i denne fasen uansett 
om det føles dårlig eller bra. Fordi kilometerene går ned og hvile økes skal kroppen ha denne sjansen 
for å restituere. Resultat er ofte at utøveren føler seg sliten, og det er helt ok! 

3. Stol ikke (lengre) på treningsresultater. Akkurat som følelser sier treningstider ingenting om du er i 
god form eller ikke. 
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4. Gjør akkurat det samme som du alltid gjør i forhold til søvn, mat og daglig rytme. Det er mange som 
tror at masse må endres når man skal på et viktig stevne. Det er helt ok å se litt på maten og å få litt 
ekstra søvn, men stort sett er det viktig å holde din vanlig rytme. 

5. Fokus på detaljene! Den største jobben er ferdig. Selv om at du tror at du ikke har gjort nok, er 
sjansen stor at du har gjort nok spesielt hvis du har følgt treningsopplegget! Fokuser derfor på de små 
tingene nå: start, vending, innslag, oppgang og timing så du er helt klar for hva som helst. Husk: 
"Chance favors the prepared mind!" 

6. Gled deg til stevnet! Å konkurrere på et stort stevne er gøy! Noe å se fram til! Det er en sjanse (ikke et 
ansvar) til å forbedre deg, og hvis du finner en god balanse mellom å være fokusert og å slappe av (= å 
ha det gøy), da kommer resten automatisk! 

Jeg ser i hvert fall fram til et kjempegøy NM og Bærum Open, og jeg tror at vi kommer til å gjøre det 
veldig bra! 

Sven 

Oppmøte 

Elite Junior 

Nordsjøstevnet  

ASK athletes performed well at the Nordsjøstevnet swimming to 65% Personal Best Times. This is an 
exciting competition to attend with most of the top Norwegian swimmers in attendance, as well top 
performers from all over Europe.  

Kristine Huan Hytenget was the only ASK swimmer to qualify for the finals (all age brackets combined) 
with 5th place finish in the 100 Back “B” Final. 

                                                                                                      

Speed Elite Week 43 Week 44
Carl-Frederik Bengtsson 100,00 % 100,00 %
Andreas Nordang 100,00 % X
William Løvø 100,00 % 100,00 %
Sindre Carlsen 100,00 % 100,00 %
Mette Helgesen 100,00 % 59,57 %
Simona Gruodyte 100,00 % 100,00 %
Idunn Mohr 100,00 % 100,00 %
Nora Vælitalo 91,49 % 100,00 %
Georg Vinje 100,00 % 40,43 %
Line Omholt-Jensen X X
Emilie Nguyen 78,72 % 78,72 %

Elite SR Week 43 Week 44
Aleksandra Stranden 100,00 % 100,00 %
Siri Leistad 100,00 % 100,00 %
Sander Klev 100,00 % 100,00 %
Magnus Lågøyr 50,00 % 100,00 %
Emma Eikemo 100,00 % 100,00 %
Eira Eide 100,00 % 100,00 %
Christian Dyrkorn 100,00 % 100,00 %
Kristian Nilsen 100,00 % 100,00 %
Thea Skjeggestad 60,00 % 47,14 %
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PBT (personal best times)… 

Christina Groth Dyrkorn (5:7) 50-100-200BR/50FL/200IM 
Kristine Huan Hytenget (6:7) 50-100-200BK/100FL 
Siri Leistad (2:5) 200BR/100IM 
Ella Magnussen (1:7) 50FR 
Tobias Bang Mikkelsen (4:8) 50-200BK/50-100BR 
Kristian Fisketjøn Nilsen (2:3) 100-400FR 
*Kristian Swakhoven (4:4) 50FR/50-100-200FL 
Joakim Tronstad (4:8) 50-100-200FR/50BK 

*Special congratulations to Kristian Swakhoven for hitting 100% PBT!!! 

Medalists… 

Kristine: 2nd 50-100BK 
Joakim: 2nd 100FR/3rd 50FR 

Speed Open  

ELITE JR athletes raced hard at the Speed Open. This group attended the competition in the middle of 
hard training, combined with a pool that is the opposite of “fast” performances were, in my opinion, 
good.  

PBT (personal Best Times)…  

Adam Kasper Hvass: 100-400FR 
Mina Stensland: 50-200BK 

Medalists… 

Adam: 1st 50-100-200BR; 400FR/2nd 200BK; 200IM 
Emily Must: 1st 50BR/3rd 100BR; 200IM 
Mina: 1st 50BK/2nd 200BK 
Caroline Phuong Trinh Tran: 1st 200IM/2nd 100FR; 50BR/3rd 200BK 

THINK FAST>>> 

Linck 
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Elite Ung 
Flott stevneinnsats på Speed Open! 

Veldig bra oppslutning om Speed Open fra Elite Ung-gjengen forrige helg og som vanlig var vi spent på 
formutviklingen. Det var ingen reduksjon i trening i forkant av stevnet, og svømmerne var nok litt 
«tunge» i armer og bein. Fredagen startet med 400m fri for årsklasse 2005 og yngre, og med pers fra 
samtlige deltagere (Ane, Sofie. Linnea og Kristian) og 2 nye klubbrekorder fra Kristian, så startet 
«medvinden», og den varte til langt ut på søndagen! Med fortsatt hes røst og fasit i hånd, så kan jeg 
meddele at det ble personlig rekord i 86,5% av de løpene vi deltok i. Samtlige svømmere perset i 
flere/alle øvelser og jeg var imponert over hvor flinke de er blitt til å planlegge og gjennomføre 
løpene sine. Noen få «arbeidsuhell» hadde vi naturlig nok, men 3 disk på ca 88 starter er «innafor», 
synes jeg. Selvfølgelig er det surt når du setter pers og ikke får godkjent tid, men det er slik vi lærer 
av feilene våre og får motivasjon til å forbedre oss på trening. Det var utrolig gøy at vi sammen med 
alle de andre Askersvømmerne bidro til at Asker ble nest beste klubb og fikk kr 4000 i premie for 
innsatsen. Igjen, takk til alle svømmere og lojale publikummere. 

Svømming innebærer mye trening og vi trenere er opptatt av oppmøtet, som de fleste har skjønt! 
Bare for å ha nevnt det; Oppmøteprosenten vår er veldig bra! - Så det er ikke årsaken til at jeg tar 
opp temaet! Jeg kom over en artikkel i den siste boken til Ernest Maglischo (en legendarisk 
amerikansk svømmetrener/»svømme-guru») som belyser HVORFOR det er viktig med kontinuitet i 
svømmetreningen. Dette kan jo være interessant for flere av oss, fordi artikkelen tar for seg 
virkningen av å slutte med trening… Forskning viser at kondisjon (O2-opptak og hjertefunksjon), 
blir redusert med 8% innen 2-3 uker og 18% reduksjon utover 3 uker med treningsfravær. Styrken 
reduseres med 35% etter treningsfravær på 3 mnd. (Kjenner at jeg fikk litt dårlig samvittighet på 
vegne av min egen treningsinnsats der..). Konklusjonen er at vi mister «formen» raskt, mens det tar 
langt mer tid å bygge den opp. Så kontinuitet i treningen er viktig, uten at vi av den grunn skal bli 
så ekstreme som Michael Phelps, som frem mot OL i Athen trente 2 økter pr dag - i 5 år - uten en 
eneste fridag… Og, med det ønsker jeg meg selv, og alle dere andre foreldre og svømmere: Lykke 
til med treningen!  

😊  Rolf 
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NM jr / UM kortbane - Kristiansand 16 - 19 nov 2017 
The following athletes are qualified for and will attend the Junior NM/UM competition in Kristiansand… 

Carl-Fredrik Bengtsson 
Christian Groth Dyrkorn 
Kristine Huan Hytenget 
Sander Klev 
Magnus Brandt Lågøyr 
Ella Magnussen 
Tobias Bang Mikkelsen 
Solveig Jørgensen Mohr 
Kristian Fisketjøn Nilsen 
Synne Pretorius 
Thea Krugerud Skjeggestad 
Aleksandra Røys Stranden  
Joakim Tronstad (relay only) 
  
Swim meets, especially the BIG ONES, are all about preparation and confidence and for the Jr. NM/UM 
qualifiers that preparation began in August… that’s correct, athletes have spent nearly 4 months 
preparing for this competition and although the BIG MEET is almost here do not think all the work is 
done. Yes, most of the hard work has been completed, but the preparation continues and does not end 
until your last race has been contested.  

For an athlete to be properly prepared it is essential they understand their role in the recovery process; 
warming up before and cooling down before and after each race, hydrating, refueling muscles (on 
schedule), resting between sessions and enough sleep are all the pieces if the recovery process that are 
primarily the responsibility of each individual athlete. The athlete’s ability to “take care of business” (as it 
relates to recovery and rest) will, without question, impact their performance. Coaches can tell athletes 
what to do, but they cannot do it for them. Rest definitely aids performance and those athletes who take 
all the steps know to speed up recovery will feel more rested both physically and mentally. My 
suggestion is simple… help yourself by getting all of it done!  

The ability to be prepared makes it important for an athlete to maintain total focus on what needs to be 
done leading up to and throughout major competitions is essential to high performance. This can be a 
distracting time as some athletes begin to rest for a major competition while others continue to train at 
an intense level. Do not get caught up on what others are doing, maintain focus on your task and do it to 
the best of your ability.  

As to confidence… think positive, eliminate negative self-talk and believe in your abilities and the work 
you’ve done. Every swimmer has accomplished much over the past 4 months: you are physically in 
better shape than you were 4 months ago! You stronger than you were 4 months ago! You technically 
more advanced than out were 4 months. Fact is, you’re not even the same swimmer you were 4 months 
ago… you’re a better one. Get in the blocks knowing that is true and great performances will follow.  

Linck 

                                                                                                      


