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Kari har ordet 
Asker Open 

Tusen takk til dere alle for all hjelp under Asker Open. Det 
varmer å se så mange personer i gang og som gjør en skikkelig 
god innsats for Asker svømmeklubb. Jeg har i ettertid møtt 
personer fra andre klubber som har gratulert oss med et flott 
arrangement. Det er fint å konkurrere i gode omgivelser og 
med en god ramme, og det må vi ta til oss. Jeg har snakket 
med Askerbadene og alt ble levert tilbake pent og ryddig. Og 
ikke minst, resultatet ble bra økonomisk. Jeg sender om kort tid 
ut en rapport. 

Takk til alle svømmerne som gjorde en stor innsats i bassenget. 
Det ble mange personlige rekorder og vi hadde svømmere 
som gjorde en real innsats til tross for nylig sykdom. Jeg heiet 
på kanten og var skikkelig stolt for hver Askerinnsats. Dette var 
skikkelig moro. 

Jeg vil også spesielt takke alle de unge svømmerne som var 
igjen helt til slutt og ryddet. Dere gjorde en forskjell. 
Ryddingen gikk som en lek og jeg var hjemme en times tid før 
tidsskjema. Det er merkbart på en sen søndag kveld. Takk skal 
dere ha. 

                                                                                                      

5 kjappe 

Navn: 
Sofia 

Alder: 9   

Gruppe: 
Intro 

Antall 

treningsøkter i uka? 3 ganger 
svømming pluss kickboksing 

Hva motiverer deg? Storebror 
Oscar fordi han er så flink og 
snill 

Hva gjør du når du ikke er i 
vann? Er sammen med 
familie og venner 

Hvordan ser fremtiden ut? Jeg 
vil slå Oscar i svømming! 

Hvem ser du opp til? 
Mamma, hun motiverer meg, 
er snill og grei 

Hvilke mål har du for 
svømmingen? Få til bedre 
brystbeinspark og enda 
bedre pusteteknikk på 
crawl. 

    ASK NYTT    
            trivsel, trygghet og prestasjon i vann

Bilder: Morten Jørgensen
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Økonomi 

Jeg må nok en gang minne om hvor viktig det er at dere bruker 
KID på faktura som dere betaler inn til klubben. I dag har 
mange ulike etternavn – og når den som betaler ikke har 
samme navn som den en betaler for og ei heller er registrert i 
tryggivann, må vi ty til gule sider, facebook og instagram for å 
finne ut hvem betalingen gjelder for. Systemet forstår heller 
ikke innbetaling av flere fakturaer i ett beløp. Ofte ender vi med 
å sende ut purring og inkasso for ting som er betalt og det 
stresser dere og er ekstra jobb for oss. 

Vi har to konti og det er også viktig at dere betaler inn til rett 
konto. Fra klubbkontoen som er knyttet mot regnskaps-
programmet sender vi ut faktura på leirer og stevner. Denne 
fakturaen kan nå gå rett i bank. Sjekk dette neste gang du 
betaler, evt sjekk med banken din dersom du fortsatt får faktura 
som vedlegg til mail.  Jeg hjelper også så mye jeg kan.  

Kurskonto er kontoen som er knyttet mot Tryggivann. Her får 
dere faktura fra kurser og treningsavgift. Vi kommer til å legge 
på en KID sperre på denne kontoen som betyr at dere MÅ 
bruke KID for å få betalt. Da vil hver betaling knyttes opp mot 
rett faktura. ALLE faktura fra Tryggivann har KID. KID fra 
Tryggivann er ett 15 sifret tall som dere finner nederst på 
fakturaen.  Det er enkelt å kopiere KID nummer og legge rett 
inn i betalingen. 

Aktiv vår 

Vi har mange aktiviteter på gang nå de neste månedene. Først 
ute er en gruppen som reiser til Poznan i vinterferien, mens de 
andre gruppene trener hjemme på Holmen. En annen gruppe 
reiser avsted på leir i påska, mens Poznan gruppen skal trene 
hjemme. Like etterpå og tidlig i mars reiser vår Elite Sr gruppe 
til Luxenburg og skal konkurrere internasjonalt. Dette 
etterfølges av LÅMØ (Landsdelsmesterskap) i Kongstenhallen i 
Fredrikstad og Bergen Swimfestival i starten av april.  Følg med 
på det som kommer. Vi har hoteller og flybilletter klare, men vil 
selvsagt trenge påmelding fra hver enkelt etterhvert. 

Landsstevnet 

23. og 24. mars er vi ansvarlige for å arrangere landsstevnet for 
utviklingshemmede. Arrangementet vil være i Holmenhallen og 
vi har en gruppe som jobber med forberedelsene. Denne gang 
vil vi bruke svømmerne til tidtaking, cafèen mm og lage en 
kombinasjon med trening og innsats for klubben. Vi kommer til 
å trenge noen foresatte. Informasjon vil komme om kort tid. 

Hilsen Kari 

                                                                                                      

Kontakt oss 

Følgende ansatte og frivillige 
svarer gjerne på spørsmål:                        

• Kari Salvesen Mørk -        
Daglig leder  
kari@askersvom.no 

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

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

• Leif Basberg -          
Styreformann   
styret@askersvom.no 

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

• Linck Bergen -                 
Elitetrener    
linck@askersvom.no 

• Tomasz Sobek -                 
Trener     
tomasz@askersvom.no 

Følg oss 

Hjemmeside 
www.askersvom.no 

Facebook 
www.facebook.com/
askersvommeklubb/ 

Instagram 
@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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  Årsmøte & Årsfest 
    Asker Svømmeklubbs årsmøte og årsfest vil avholdes 27. mars i 
    sosialrommet i underetasjen på Holmen svømmehall. 

    Årsmøtet er klubbmedlemmenes mulighet til å påvirke  
    klubbens arbeid både sportslig og sosialt. Alle medlemmer har  
    stemmerett og din stemme blir hørt. Møt opp og gjør en  
    forskjell.  

    Tradisjonen tro avsluttes det hele med årsfesten. Her ønsker vi  
    både svømmere og foreldre velkommen. God mat og hyggelig  
    samvær og hvor vi gjør litt ekstra stas på de som har utmerket  
    seg igjennom fjoråret. 

    Asker Svømmeklubbs årsmøte  
    Dato : Torsdag 27. mars 2019 
    Tid : kl. 18.00 -19.00 
    Sted : Holmen svømmehall 

    Sakspapirer og invitasjon blir lagt ut på på hjemmesiden og FB. 
    Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i  
    hende senest 10. mars 2019 (styret@askersvom.no).    
     Sakspapirer vil bli lagt på ut på www.askersvom.no senest 13.  
    mars 2019, men vi legger ut fortløpende. 

    For å ha stemmerett på årsmøtet og være valgbar til verv må  
    man ha fylt 15 år, være registrert som medlem senest en måned  
    før årsmøtet, og kontingenten må være betalt. 
    Du registrerer deg som medlem på http://www.tryggivann.no,  
    velg kurs fra Asker SK, kurstype Annet, kurs "Medlemskap ASK  
    2019". Regning for kontingenten kommer på e-post. Direktelink 
    her: Medlemsskap 2019 

    Vi oppfordrer foreldre til melde seg inn og på den måten støtte  
    klubben.  Vi trenger også nye medlemmer til styre og komiteer.   
    Føler du deg kallet, ta kontakt med valgkomiteens leder Kurt  
    Swakhoven (kurt@swakhoven.com). 

    Årsfesten etterfølger årsmøtet kl. 19.00 og vi oppfordrer alle  
    svømmere og gjerne foresatte til å melde seg på. På årsfesten  
    gis det ut årlige priser til svømmere som har tatt klubb- og  
    poengrekorder og det gjøres stas på medlemmer som har  
    utmerket seg. Det serveres mat og drikke og deltakelse koster  
    kr 100. Påmelding på Trygg i Vann Årsfest 2019. 

    Vi håper å se så mange som mulig den 27. mars. 

                                                                                                      

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=styret%40askersvom.no
http://www.askersvom.no/
http://www.tryggivann.no/
https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=85621
mailto:kurt@swakhoven.com
https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=087276
https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=admin%40askersvom.no
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Nytt heiarop 
 

Vi trenger hjelp fra dere til å lage et 
nytt heiarop! 

Asker svømmeklubb sitt nåværende 
heiarop nærmer seg 5 år. Det trenger 
å “friskes opp” og vi ber derfor om 
hjelp fra medlemmer om å skape et 
nytt.  

Alle forslag mottas med takk og beste 
forslag blir premiert! 

Kriterier: Kort, Fengende, Enkelt, 
Inneholder “Asker” i teksten 

Fristen for å levere inn ditt bidrag er 
20. mars 2019. 

Innslag sendes erlend@askersvom.no 

  

Grasrotandelen 

Spiller du hos Norsk Tipping? 

I så fall blir Asker svømmeklubb veldig glad for å få 
Grasrotandelen. 

Asker svømmeklubb er med i grasrotsandelen, der 5% av innsatsen går til lag og foreninger. Den 
enkleste måten å registrere seg på er å sende en SMS fra det mobilnummer som er registrert på ditt 
spillekort. Send kodeord GRASROTANDELEN 975633365 til 2020 (tjenesten er gratis). 

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til Asker svømmeklubb (gjelder ikke Extra og 
Flax). Grasrotandelen vil ikke på noen måte gå utover din innsats eller premien din – du blir IKKE belastet 
noe for å være grasrotgiver! 

TAKK FOR AT DU REGISTRERER DEG OG STØTTER KLUBBEN! 

Les mer om Grasrotandelen her www.norsk-tipping.no/grasrotandelen 

Logo kan du finne på hjemmesiden, eller på nettet. 
http://askersvom.no/grasrotandelen/  

                                                                                                      

Foto: Morten Jørgensen

https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=erlend%40askersvom.no
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
http://askersvom.no/grasrotandelen/


Utgave 2/2019 15 februar 2019

Nytt fra Svømmeskolen 
Instruktørkonferansen 2019 
- Det starter med bobler
Lørdag 09.02.19 var det duket for instruktørfest på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika. 

I over 1 år har 6 klubber samarbeidet om å få til en konferanse for instruktører tilknyttet Norges 
svømmeforbund - en arena for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nye bekjentskap. 

Norges svømmeforbund arrangerer store konferanser som Trener-/lederkonferansen, 
kompetansehelgen, samling for unge ledere, trenere, dommere m.m. 

Lambertseter svømmeklubb, Bærumssvømmerne, Skjetten Svømming, SK Speed, OI svømming og 
Asker svømmeklubb har lenge hatt et ønske om et bedret videreutdanningstilbud for sine instruktører, 
og gjennom tett samarbeid med månedlige møter ønsket vi å arrangere en konferanse for den desidert 
største arbeidstakergruppen i svømme-Norge; nemlig instruktørene i Svømmeskolen. 

«Meg som instruktør - klubbens viktigste ressurs» var hovedtema for konferansen 2019. Vi hentet inn 
Liselotte Christensen fra Danmark, ei sprudlende 
dame med lang fartstid innen svømmeopplæring - 
og en fantastisk egenskap i å formidle pedagogiske 
og mentale prinsipper inn mot svømme-
undervisningen. Liselotte holdt til sammen 4 
innlegg denne dagen, hvor temaene var: 

- Det beste du kan enda bedre  

- Relasjon er nøkkelen til suksess 

- Kommunikasjon og kognitiv coaching  

- Min instruktør-CV 

Aktiv deltakelse fra salen, musikk, kahoot og god stemning var å finne 
mellom 11-18 denne dagen. I tillegg til såpeboblene som underveis tok turen gjennom salen (det starter 
med bobler).  

Det møtte over 200 deltakere fra over 30 forskjellige klubber på landsbasis - fra Bodø i nord, til Delfana i 
vest, Lillesand i sør og Skien i øst.  

De 6 samarbeidsklubbene har i dag nærmere 13.000 kursdeltakere og engasjerer i underkant av 400 
instruktører tilsammen. Med godt samarbeid og utnyttelse av hverandres egenskaper kan en få til mye - 
og konferansen 2019 ble virkelig en suksess! 

Vi gleder oss til å arrangere den på nytt neste år. 

Boblende hilsen fra 

Dana og Ingvild i svømmeskolen 

                                                                                                      

Foto: Nora Øverås/SK Speed
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Baby- og småbarnssvømming 

Ny runde er åpen for påmelding! 

Hovedmålet med å delta på babysvømming er å lære babyen å være trygg over og under vann, samt 
oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde. I tillegg til den fysiske treningen, får babyen en psykisk 
stimulering. For ikke å snakke om muligheten familien har til sosialt samvær. Man treffer andre familier 
med små barn og kan utveksle tanker, ideer og erfaringer. 

Småbarnssvømming er en fortsettelse av babysvømming, og er for barn i alderen 1 -5 år. Foreldre deltar 
aktivt sammen med barnet. Aktiviteten er preget av mye lek og moro! Barna får utfordre seg i diverse 
aktiviteter og får kyndig veiledning av instruktør. Det er Norges Svømmeforbunds klare mål at alle skal 
lære å svømme, og det er viktig å ta tak i tilbudet for denne aldersgruppen, slik at grunnlaget for 
svømmedyktighet kan legges så tidlig som mulig. 

Asker svømmeklubb starter med en ny runde av baby- og småbarnssvømming fra mandag 
11.03 og tirsdag 12.03 på Risenga svømmehall. 

Kurset går over 8 uker, og strekker seg til slutten av mai. Fra mai til sommerferien vil det arrangeres et 
intensivkurs med fokus på sikkerhet slik at både barn og voksne møter sommerferien med bedre 
svømme- og livredningskunnskaper. 

Kurset koster 1300kr + inngangsbillett til bassenget (pris for barn gjelder), og en 
medlemskontingent på 250kr (gjelder pr. kalenderår). 

Påmelding gjøres gjennom: http://www.tryggivann.no/ 

Vi gleder oss til å ta imot både nye- og gamle deltakere. 
Spørsmål henvendes til: babysvom@askersvom.no  

  

 

                                                                                                      

Foto: UndervannsFotografen

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

Lørdag 2. februar arrangerte Asker svømmeklubb – Synkron Barracuda cup i musikksvømming. 

Konkurransen ble arrangert i Horten Svømmehall med deltakere fra Asker Synkron og Oslo Idrettslag- 
Synkron.  Totalt var det 32 påmeldte utøvere som konkurrerte i øvelsene solo, duett, kombinasjon og lag.  
Dette er den første konkurransen i musikksvømming som har vært arrangert siden NM i 2010, og 
arrangementet ble veldig vellykket.   

Fra Asker Synkron stilte det 12 utøvere og fra OI Synkron 20 utøvere fordelt på ulike aldersgruppen fra 
12 år og yngre og opp til junior i de ulike øvelsene.  Størst konkurranse ble det i klassen Duett – junior 
hvor Asker tok 1. plass med Hannah Semb Rognan og Ylva Lærum og 3. plass med Kinga Nilsen og 
Hedda Hjortdahl.  I klassen 12 år og yngre stilte Mathea Sending i solo og i duett Mathea Sending og 
Caroline Sandanbråten, men var dessverre eneste utøvere i aldersgruppen.  Men poengsummen de fikk 
var kjempebra og lover bra for deltakelse i Ørebro Synchro cup som arrangeres i mars måned og 
Swedish open youth championships Stockholm 2019 som arrangeres i mai. 

Målet vårt nå er at Barracuda cup skal bli en årlig begivenhet og vi håper og tror at dette skal bidra til å 
øke rekruttering til synkron både i Asker og ellers i landet. 

Vi må rette en stor takk til engasjerte foreldre og trenere fra Asker Synkron som stilte opp i 
arrangementkomiteen og dekket en rekke ulike funksjonæroppgaver.  Stor takk også til alle dommerne 
som velvillig stiller opp. 

Hilde Skaslien 

Asker Synkron  
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Nytt fra svømmegruppene 
Elite Sr 
I was pleasantly surprised with the performances of all Elite Senior athletes at the Asker Open. After 10 
full weeks of training without a competition, I had concerns we would be stuck in “training mode” which 
is not the same as “competition mode”; I was happy to see that was not the case as athletes raced hard 
and put in some spectacular performances.  A list of Personal Bests follows... 

PERSONAL BEST TIMES... 

Christian Groth DYRKORN (4:8) 50-100RYG/50FLY/400IM 

Sander KLEV (6:8) 200FRI/400RYG/50BRY/50-100FLY/200IM 

Tobias Bang MIKKELSEN (2:8) 200FRI/50FLY 

Kristian F NILSEN (1:7) 200IM 

Kristian SWAKHOVEN (4:5) 400FRI/200RYG/200BRY/200IM 

Joakim TRONSTAD (3:5) 200RYG/200BRY/200IM 

Emma Lu EIKEMO (6:8) 50-200-400FRI/50RYGG/100FLY/200IM 

Ella MAGNUSSEN (4:5) 200RYG/200BRY/100FLY/200IM 

Kristine H HYTENGET (5:8) 50-200-400FRI/50BRY/200IM 

Eira YTRE-EIDE (4:8) 50FRI/50RYG/50BRY/50FLY 

The Asker Open kicked off what I would describe as the competition phase where we will have a 
competition every 4 weeks until the end of the season. Get ready, because this is where the excitement 
begins! 

Once again, I must compliment the Asker parents for running such a professional event... you guys do an 
incredible job! For the all the coaches and athletes... THANK YOU!!! 

Linck 

                                                                                                      

Bilder: Morten Jørgensen
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Elite Ung 
Asker Open

Asker Open var «siste stopp» før LÅMØ kvalifiseringsperioden utløper 27 februar. Det er med litt 
blandede følelser jeg oppsummerer konkurransen, litt fordi vi har jobbet med alle sidene av LÅMØ-
øvelsene over en 6 mnd periode – og nå var siste sjanse for å oppnå kval-tider her… 

Elite Ung har en tredelt sesong. Fra sesongoppstart og frem til begynnelsen av desember vektlegger vi 
å bygge en sterk aerob kondisjonsbase. Fra desember til Mars (LÅMØ) har vi noe mer fokus på anaerob 
kapasitet og fart. I den tredje treningssyklusen – fra mars til juli – legger vi mer vekt på variasjon i øvelser 
og spesialisering, samt at langbanesesongen starter.  

Hovedmålet i treningssyklus 2 - og Asker Open - var således å se om vi klarte å plukke enda noen poeng 
på LÅMØ-øvelsene. Og, det gjorde vi! Det ble personbeste i 60% av de løpene vi startet i, og det etter at 
vi totalt har gjennomført 5 konkurranser denne sesongen hvor vi suksessivt har perset i 70-85% hver 
konkurranse. Og, det var her de blandede følelsene kommer inn – fordi en del utøvere fikk oppkjøringen 
til stevnet ødelagt av sykdom og ikke fikk tatt ut alt de hadde inne, mens andre var i sitt livs form. 

Fredrik og Linus hadde et kanonstevne og perset i samtlige av de 7 øvelser de stilte opp i. Og det med 
store marginer. Kesia var i sitt livs form denne helgen og forbedret seg i 6 av 7 øvelser. Et av 
høydepunktene var 200 bryst hvor jobbingen med de tekniske detaljene på trening betalte seg og hun 
kunne fosse inn til flott ny bestetid med 6 sekunders margin. Aksel, Mathice og Moo var ikke mye 
snauere og satt 5 personlige rekorder under stevnet. Samtlige gjorde veldig gode løp på 200 rygg og 
100 fly. Szymon var dessverre influensa syk uken før stevnet, prøvde seg allikevel, men kroppen lystret 
ikke og han måtte kaste inn håndkleet. Veldig synd!  

Stefan hadde en flott utvikling ila stevnet, hvor det startet litt trått, men avslutning var sterk, med 4 perser 
på de 4 siste løpene. Bra jobba! Cara gjorde noen flotte løp på Follo Open for bare 3 uker siden, men 
fortsatte å imponere med 4 nye perser også denne gang, herunder en veldig sterk 200 rygg. En annen 
som gjorde en veldig bra 200 rygg var Ane som perset nye 4 sekunder etter å ha perset på samme 

                                                                                                      

Linnea, Cara, Liv, Tuva, Moo og Sofie smiler til Budstikka’s fotograf
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øvelse for bare en drøy uke siden, og hun endte med 3 nye personbeste. Samme gjorde Tuva, med solid 
forbedring av 100 rygg og 2 nye perser på hhv 200 bryst og 200 rygg.  

Elise har virkelig fått fart i kroppen – og kom under 30 sek på 50 fri for første gang og gjorde et flott løp 
på 100 fly. Elias deltok fredag og lørdag og gjorde et kjempeløp på 400 fri med 21 sekunder pers. 
Forbedringen fra sesongstart er på over 50 sekunder! På 200 rygg fortsatte fremgangen med 6 
sekunder forbedring. På 50 fri hadde han nok håpet på å bryte 30 sekundersgrensen, men havnet på: 
30:00! Neste gang Elias!  

Liv har levert perser jevnt og trutt denne sesongen, men var noe småsyk denne gang, men det ble 
likevel pers på 400 og 50 fri. Bra utført! Sofie og Felix tilbragte store deler av forgående uke i senga med 
influensa, men rakk akkurat å bli noenlunde frisk til Asker Open og begge svømte opp mot sitt beste i 
alle løp og fikk hhv 2 og 3 nye personlige rekorder! Flott prestert! Linnea er en av de som hadde sikret 
seg LÅMØ deltagelse og da gjorde det ikke så mye at kroppen hennes også hanglet litt denne helgen. 
Alle løp var ned mot pers og 50 fri på fin ny bestetid. Nå gjenstår spenningen knyttet til den endelige 
kvalifiseringslista for LÅMØ Øst som er klar etter påmeldingsfristen 27. februar… 

Asker Synkron og Elite Ung (m/fl.) – felles trening – felles læring!

   

   

At synkronsvømmere kan svømme raskt fikk vi så ettertrykkelig bevist på Asker Open hvor Mathea 
Sending like godt tok gull på 50 bryst og Caroline Sandanbråten 5 pl. – begge i 2007 klassen. At Elite 
Ung skulle vise ferdigheter i synkron var ikke like åpenbart. Men, synkrontrenerne Sarah og Hilde og 
undertegnede var overbevist om at vi har noe å lære av hverandre. Dermed ble det fellestrening – hvor 
Elite Ung inviterte med seg synkron til en times svømmeøkt og Elite Ung ble drillet i alle mulige, og 
umulige, øvelser i en times synkrontrening. Og, det hadde definitivt noe for seg! Svømming består blant 
annet av scullingbevegelser – noe synkronsvømmere behersker på et meget høyt nivå. Så her var 
læringsutbyttet veldig godt for svømmerne og vi håper at synkron også hadde utbytte av 
svømmetreningen. Fellestrening var en suksess, og spørsmålet om når vi kan gjenta dette er allerede 
stilt, så det blir nok flere runder!                                   😊  Med vennlig hilsen, Rolf Nordang 
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Konkurranse, Start, Intro, Hai og Delfin 
Asker Open
Til sammen 28 utøvere fra de yngste treningsgruppene Intro,  Start og  Konkurranse deltok på Asker 
Open. 

For noen var det første gang på approbert stevne og de synes tydelig at dette var gøy å være med på. 
Noen opplevde å bli disket på øvelsene 50m bryst og fly, men det er ikke farlig og noe man må regne 
med. Nå vet vi alle sammen hva vi må jobbe mer med😊 . 

Det var mange som satte gode  perser og noen fikk så bra plassering at de fikk personlig premiering for 
første gang. Det er alltid stort! 

Hjemmestevnet ble veldig bra gjennomført av klubben og ikke minst av alle foreldrene. Det var god 
stemning i hallen! 

Tusen takk for fantastisk innsats av både utøvere og foreldrene 😊👍  

Vi er klare til Låmø Øst 😊  

Mvh, 

Alisher 
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LRK Rekrutt
2. februar deltok utøvere fra Delfin, Hai, Intro og Start-gruppene på LRK Rekrutt! 

God stemning, mange perser, og første- og andre plass på stafetten! 

Kjempebra jobba alle sammen 🏊 👏  

Mvh, 

Alisher 
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ASK Rekorder 

Har du svømt veldig godt på et approbert stevne? 

Eller har du lyst til å sette deg et ambisiøst mål? 

Gå inn på askersvom.no/klubbrekorder/ og sjekk Asker sine klubbrekorder. 

Registrer ny rekord ved å sende e-post til rekorder@askersvom.no og oppgi navn, stevne og distanse. 

Nye rekorder = masse heder og ære på klubbens årsfest! 

Kostholdsseminar 

Husk påmelding til kostholdsseminar onsdag 27. februar kl. 18 - 21 på Holmen Svømmehall. 
Foredragsholder er klinisk ernæringsfysiolog Anu Koivisto fra Olympiatoppen (tidligere svømmer). 
Hun har holdt kostholdsseminar hos oss tidligere og det er absolutt verd å få med seg både for 
svømmere (ca. LÅMØ-nivå og oppover) og foreldre. For mer informasjon, se større sak i forrige ASK 
Nytt. Påmeldingsfrist 19. februar til admin@askersvom.no. 

Bilder fra Asker Open 

Vår dyktige stevnefotograf, Morten Jørgensen, tok mange 
blinkskudd under Asker Open.   

Se bildene hans på https://mortenfoto.smugmug.com 
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