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Arbeidsuke i ASK 
I uke 18 skulle jeg ha arbeidsuke. Jeg skulle jobbe fra onsdag 
til fredag i Asker svømmeklubb. Jeg valgte å ha arbeidsuken 
min her fordi jeg alltid har hatt lyst til å være instruktør i 
klubben. Siden jeg trener så mye så har jeg ikke fått det til å 
passe. Så kom arbeidsuken, og da minnet mine foreldrene meg 
om at jeg kunne jobbe som instruktør. Dette ble derfor en 
gylden mulighet til å bli kjent med en annen del av klubben 
enn den jeg kjenner til fra før.  

Jeg begynte på onsdagen på Risenga kvart på ni på 
morgenen. Jeg skulle jobbe i opplæringsbassenget sammen 
med to ander instruktører. Vi skulle ha svømmeopplæring for 
seks barnehagegrupper. Da bana kom så delte vi dem i to 
grupper. Den ene gruppen gikk med meg og den andre gikk 
med instruktør, Lina. Hos Lina hadde vi en sklie og noen ringer 
barna måtte svømme igjennom. Hos meg skulle barna stupe 
kråke ned i vannet for å så hente en dykkeleke. Onsdagen var 
veldig gøy, men litt slitsom.  

På torsdagen gledet jeg meg ganske mye. Jeg startet kl 14.00 
med å skrive til Ask nytt, samt lage et program for svømme-
opplæring som skulle brukes senere på kvelden. Kl 16.00 skulle 
jeg jobbe for Svømmeskolen i opplæringsbassenget på 
Holmen sammen med seks andre instruktører. Da vi skulle 
starte med barna i bassenget så gikk jeg på samme gruppe 
som en annen instruktør. Vi hadde nybegynnergruppene. 
Barna gjorde mange forskjellige øvelser, vi viste dem hvordan 
de skulle svømme, og lekte med dem. Det var veldig gøy, men 
mot slutten kjente jeg at det ble mer krevende å holde fokus. 
Det var veldig hyggelig å få positive tilbakemeldinger fra de 
andre instruktørene på min innsats denne dagen. 

Fredag var min siste dag i arbeidsuken. Jeg startet kvart på ti i 
opplæringsbassenget på Holmen, sammen med 3 andre 
instruktører. Vi hadde 2 barnehagegrupper i vannet i ca en 
time, før vi flyttet oss til 25 m bassenget. Der skulle vi ha noe 
som heter Aktiv på dagtid. Aktiv på dagtid er et svømmekurs 
for voksne som trenger veiledning og opplæring i svømming. 

                                                                                                      

5 kjappe 

Navn: 
Kristian  

Alder: 15  

Gruppe: 
Elite Jr 

Trenings-
økter  i 
uken? 7 

Hva motiverer deg? Det er at 
hver dag jeg kommer på 
trening så vet jeg at jeg blir 
bedre. Foreldrene mine 
motiverer meg også mye. 

Hva gjør du når du ikke er i 
vann? Jobber med skole og er 
litt med venner. 

Hvordan ser fremtiden ut? Bra 
med nye utfordringer. 

Hvem ser du opp til? Michael 
Phelps. 

Hvilke mål har du for 
svømmingen? Ta OL gull på 
200 fly. 

Sven’s                      
quote of the week 

"Shoot for the moon and if you 
miss you will still be among 
the stars" 

    ASK NYTT    
            trivsel, trygghet og prestasjon i vann
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Det var veldig gøy å hjelpe dem. Noen av deltakerne kunne 
ikke svømme lenger enn 25m, men vi hjalp dem til å bli 
tryggere i vannet så det var gøy. Etter timene i bassenget 
jobbet jeg på kontoret med å skrive dette innlegget. 

Det jeg har lært er at det er gøy å se progresjon på barna når 
de svømmer. Jeg innså også hvor viktig det er at vi lærer barna 
å svømme. 

Hvis du liker svømming, er Asker svømmeklubb et bra sted å 
jobbe. Jeg ville anbefalt alle som skal ha arbeidsuke til å jobbe 
her. 

Kristian Swakhoven 15 år, Elite Jr 

   

   

                                                                                                      

Kontakt oss 

Følgende ansatte og frivillige 
svarer gjerne på spørsmål:                        

• Kåre Møllerhagen -        
Daglig leder  
kare@askersvom.no 

• Ingvild Youngblom Eknes  - 
Svømmeskolen & Stup 
kurs@askersvom.no                                                                   

• 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/ 

ASK Nytt 

Send ditt bidrag, dine 
kommentarer eller tips til 
asknytt@askersvom.no 

mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
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  Svømmeskolen 
 
  Bli med på sommerens morsomste camp!

    SPLASHCAMP gjennomføres for første gang på Holmen   
    svømmehall i uke 32. Splashcamp har fokus på aktivitet på land 
    og i vann. En flott arena for å utvikle sine svømmeferdigheter,  
    danne nye bekjentskap og være i aktivitet. 
  
    Bassengtreningen vil ha fokus på svømmeopplæring basert på  
    nivå til deltaker. I tillegg til dette vil det være fokus på lek,   
    mestring, sosialisering og noe livredning. Det vil også være en  
    kort introduksjon til våre andre grener i løpet av uken (synkron,  
    stup, minipolo). Aktivitetsprogrammet har fokus på  
    koordinasjon, samarbeid, lek og trivsel. Alle barna vil være  
    samlet under aktivitetsprogrammet, uavhengig alder og  
    inndeling fra bassengtreningen. 
    Bassengtreningen er delt opp i to grupper: 

    - Begynneropplæring som vil ha undervisning i opplærings-  
      bassenget på Holmen svømmehall       
          (http://askersvom.no/opplaeringskurs-barn/) 
    - Videregående opplæring som vil ha undervisning i 25m på  
      Holmen svømmehall 
      (http://askersvom.no/videregaende-opplaering/) l 

    Campen arrangeres fra mandag til fredag i uke 32, fra  
    09.00-15.00 hver dag. 
    Påmelding gjøres gjennom tryggivann.no                        
    (http://tryggivann.no/): 

    - Begynneropplæring i opplæringsbassenget uke 32 gjøres her 
      (https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=073359) 
    - Videregående opplæring i 25m bassenget uke 32 gjøres her 
      (https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=073360) 

    Les mer om Splashcamp på vår hjemmeside: 
    http://askersvom.no/splashcamp/ 

    Vi gleder oss til å en uke full av glede, sosialisering og aktivitet! 

    Svømmehilsen, 
    Dana og Ingvild i svømmeskolen 

 

                                                                                                      

Økonomiske 
utfordringer? 

Vi vil at alle i klubben skal 
kunne delta på våre aktiviteter, 
uavhengig av foreldrenes 
økonomiske situasjon. Det kan 
derfor søkes om helt eller 
delvis fritak fra trenings-
avgifter, etc.  Ta kontakt på 
admin@askersvom.no så finner 
vi sammen en løsning. Alle 
henvendelser behandles 
anonymt. 
  

Våre støttespillere 
og sponsorer 

Tusen takk til våre støtte-
spillere og sponsorer!              
Vi ønsker gjerne flere. 
Interessert?  Kontakt styreleder 
Leif Basberg. 

https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=admin%40askersvom.no
https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=admin%40askersvom.no
http://askersvom.no/opplaeringskurs-barn/
http://askersvom.no/videregaende-opplaering/
http://tryggivann.no/
https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=073359
https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=073360
http://askersvom.no/splashcamp/
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Høstens kurstilbud

Høstens svømmeskole- og kurstilbud 
åpner for påmelding torsdag 07.06          
kl. 12.00. 

Alle deltakere tilsluttet svømmeskolen har 
i løpet av mai blitt vurdert og fått 
anbefaling av sine trenere og instruktører 
for videre påmelding til høstens 
svømmeskole og kurstilbud. 
Anbefalingen benyttes under 
fortrinnsrett, som åpner mandag 04.06 
klokken 12.00 for eksisterende deltakere. 

Asker Svømmeklubb har som målsetning 
å øke trivsel og trygghet i vann blant 
befolkningen i vår region. Vi ønsker først 
og fremst å videreformidle gleden som 
følger med sikker utfoldelse i vann. Dette innebærer at lek er et svært viktig 
hjelpemiddel for å øke vannfølelsen og tryggheten i vannet. Vi har hver uke 
tilbud om svømme- og teknikkopplæring til over 1000 deltakere fra baby til voksen. Vi tilbyr 
svømmeopplæring med høy kvalitet på alle nivåer, for barn, ungdom og voksne. 

Er du usikker på hvilket nivå du vil melde på? Sjekk ut vår «nivåvelger»: 
http://askersvom.no/nivavelger/ 

Spørsmål? 
Ta kontakt med: kurs@askersvom.no 

Mvh. 
Dana og Ingvild fra Svømmeskolen   

                                                                                                      

Foto: Gjensidigestiftelsen

http://askersvom.no/nivavelger/
https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=kurs%40askersvom.no
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Nytt fra Asker Synkron 

Helgen 18-20 mai reiste Asker synkron til Stockholm for å delta i Swedish Youth championships. Dette 
var første gang vi deltok i en stor internasjonal konkurranse med kombinasjonslag, duett og solo. Våre 
jenter konkurrerte mot lag fra Sverige, Danmark, Belarus, Tyskland og Nederland. 

Vi er veldig stolte av våre to yngste utøvere, Mathea Sending og Caroline Sandanbråten, som begge er 
11 år og konkurrerte for første gang i solo og duett.   I figurkonkurransen gjorde de det veldig bra og 
kom på hhv 12. og 23. plass i sin klasse (12 og under) hvor det var 35 startende.  Dette viser at Asker 
synkron er på vei frem og vi gleder oss til fortsettelsen. 

Mathea Sending svømte en flott solo og endte på en kjempefin 7. plass av 11 svømmere i sin klasse. Det 
var ikke mange poeng opp til bronseplassen 😊 . 

I duett svømte Mathea 
Sending og Caroline 
seg inn på en super 7. 
plass og var bare 
hundredeler bak Tåby 
som kom på 6. plass. 

På kombinasjonslaget 
stilte Hannah Semb 
Rognan, Ylva Lærum, 
Hedda Hjorthdahl, 
Kinga Nilsen, Lydia 
Huser, Caroline 
Sandanbråten og 
Mathea Sending.  I 
denne øvelsen stilte de 
på tvers av 
aldersgrupper og 
konkurrerte med 
utøvere som også var 
endel eldre.  Her var det 
tøff konkurranse, noe vi 
var klar over, og derfor 
var det ekstra gøy at vi 
lenge lå an til å kunne slå 
Danmark, men de tok oss med noen få hundre deler her også.  Jentene gjorde en fantastisk innsats og vi 
er så stolte over hva våre jenter klarer å få til med det treningsgrunnlaget og mulighetene vi har. 

Så stor honnør til alle jentene for en super innsats, vi gleder oss til fortsettelsen. 

Hilde 
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Nytt fra svømmegruppene 

Elite Sr & Speed Elite 

Jeg vil gjerne dele et lite dikt av Berton Bradley som brukes mye av Les Brown (amerikansk ‘motivational 
speaker’, forfatter, tidligere politiker og vert i egen TV show). 

Tror ikke det trenges noen ytterligere forklaring. Mvh, Sven 

Success 

If you want a thing bad enough 

To go out and fight for it, 

Work day and night for it, 

Give up your time and your peace and your sleep for it 

If only desire of it 

Makes you quite mad enough 

Never to tire of it, 

Makes you hold all other things tawdry and cheap for it 

If life seems all empty and useless without it 

And all that you scheme and you dream is about it, 

If gladly you'll sweat for it, 

Fret for it, 

Plan for it, 

Lose all your terror of God or man for it, 

If you'll simply go after that thing that you want, 

With all your capacity, 

Strength and sagacity, 

Faith, hope and confidence, stern pertinacity, 

If neither cold poverty, famished and gaunt, 

Nor sickness nor pain 

Of body or brain 

Can turn you away from the thing that you want, 

If dogged and grim you besiege and beset it, 

You'll get it!  
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Elite Ung 

Vårstemningsrapport 

  

Fornøyd gjeng fra Elite Ung – etter 1500m crawl-test lørdag i pinsehelgen. Foto: Rolf Nordang 

Elite Ung er inne i en forholdsvis hard treningsperiode denne våren. Bildet over, er fra trening forrige 
lørdag, hvor vi svømte 1500 crawl-test på tid. Pussig nok, smiler svømmerne mye mer etter testen, enn 
før start…😊  

Det er ingen formtopping, selv om Asker Vårstevne avholdes i helgen. Jeg får ofte spørsmål om hvorfor 
vi trener for fullt inn mot stevner. Svaret på dette spørsmålet er at vi har 2 typer stevner; 
«treningsstevner» og «satsningsstevner». Treningsstevner benytter vi i en treningssyklus til å sjekke at vi 
får til de ferdighetene vi har trent på. Vi bryr oss i mindre grad om utøverne «perser» eller ikke… På disse 
stevnene er det viktig at alle parter (utøvere, foreldre, trenere) «legger bort tidsforventningene». Vi skal 
IKKE perse på ALLE stevner, selv om det selvfølgelig er morsomt OM det skulle skje! Fokus skal være på 
teknikk og løpsopplegg, samt hvordan kroppen responderer i konkurransesituasjonen. Treningsstevner 
skal gi nyttig erfaring inn mot satsningsstevner. Satsningsstevner for Elite Ung er for eksempel LÅMØ og 
ÅM mm. Frem mot satsningsstevnene forsøker vi å finne formtoppen, gjennom å endre 
treningsbelastning og intensitet for å skape ekstra overskudd. 

Asker Vårstevne er således et «treningsstevne». De aller fleste utøverne skal prøve seg på «styrkeprøver» 
som 800/1500 fri, 200 butterfly eller 400 medley. Det er spennende øvelser å begi seg ut på, spesielt 
dersom de svømmes for første gang. Jeg tror det er viktig at unge utøvere på vårt nivå, lærer seg å bli 
«respektløse» overfor denne typen øvelser. Det gir masse selvtillit å ha fullført dem, og noen kommer 
garantert til å bli spesialister på de lange distansene en gang i fremtiden. Vi håper på et vellykket ASK 
Vår-«trenings»-stevne og ønsker alle utøverne lykke til med ARBEIDSOPPGAVENE i bassenget!     

😊  Rolf

                                                                                                      


