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Kari har ordet
Det er full fart i administrasjonen om dagen med 
mange gjøremål; planlegging for sommerleir,  
aktiviteter til høsten og bassengfordeling. 

Men først, vi er svært glade for å fortelle dere alle at vi har ansatt Sara 
Paulsen som prosjektmedarbeider. Mange av dere kjenner Sara som trener 
på synkron som hun også skal fortsette med i tillegg til å være instruktør 
for skolesvøm sammen med Malene. Sara skal administrere barnehagesvøm 
og være ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av stevner og leirer med 
alt som det medfører av bestilling av transport og hotell. Hun vil jobbe 
sammen med trenerne for å holde oversikten over hvem som skal 
konkurrere i hvilke øvelser i de konkurransene vi deltar i. For dere betyr 
det at dere får enda bedre informasjon tidligere. For Rolf betyr det at han 
kan få litt mer tid i bassenget. For Synkron betyr ansettelse av Sara enda 
tettere integrasjon med klubben. Sara har vært ansatt som synkrontrener 
siden 2014. Hun kommer fra en jobb som ansvarlig for svømmeskolen i 
Oslo Idrettslag, hun bor på Vollen og får nå fin reisevei til jobb. Vi ønsker 
Sara velkommen til oss. 

Vi jobber med oppsett av sommertrening for de ulike gruppene og splash-
camp, samt at vi legger skjelettet for oppstartsleir i august og ser på 
terminlisten for høsten. Vi håper vi kan komme ut med mer informasjon 
om høsten om ganske kort tid slik at dere vet hva vi ønsker å delta på. 
Påmelding til sommerleir pågår i disse dager, så skulle dere ikke ha meldt 
dere på, gjør det nå. I forbindelse med sommerleiren, blir det grilling for 
alle på stranda tirsdag 25. juni. 

Vi leverte inn ønsker til trening i bassengene sent på vinteren og har nå 
vært i møte med Askerbadene om bassengfordeling. Vi har laget en plan for 
trening for sesongen 2019/2020 og sjekker akkurat nå av med trenerne slik 
at det blir en bra plan for alle gruppene. Vi regner med at vi kan 
kommunisere ut treningstider for neste sesong før vi tar pinseferie. 

Etter at vi innførte KID sperre på kurskonto, har vi spart enormt med tid 
for å sikre at betalingen føres mot rett faktura. Vi har klubbkontoen uten 
sperre og det skjer fra tid til annen at denne kontoen brukes istedenfor 
kurskonto. Vi setter stor pris på at dere betaler til rett konto og bruker 
KID – samtidig som vi skjønner at det kan skje en glip for oss alle. Men 
betaler dere til rett konto og med KID –slipper vi utgifter til regnskaps-
fører for å spore betalingen og kan da heller investere penger til støtte for 
utøverne våre. Husk på at aksepterer du Asker svømmeklubb i banken din 
– kommer faktura rett i bank. Det sparer tid for alle. I tvil? 
- ta bare kontakt.

    Kari
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På bølgelengde med:
Navn: Sara Skaslien Paulsen
Alder: 27 år
Stilling: Prosjekt- 
medarbeider med ansvar 
for barnehage og skolesvøm, 
booking av reiser/leire/konkur-
ranser og trener for synkron.
Sivilstatus: Kjæreste

Når begynte du i ASK og 
hva gjorde du før det? 
Begynte i ASK høsten 2014 
som synkrontrener, men har 
jobbet som Leder av kurs- 
avdelingen og svømmeskole-
ansvarlig i OI fra 2016 til nå.

Hva er det beste med  
jobben? Det beste med  
jobben tror jeg blir nye
utfordringer, nye oppgaver og 
videreutvikling av de områdene 
jeg skal jobbe med.

Hva gjør du når du ikke er 
på jobb? Passer familiehunden, 
går turer, lager mat, er med 
venner og familie.

Hvor godt svømmer du 
selv? Svømmer ganske greit 
rygg, crawl og bryst men er
ikke en god fly svømmer.

Hvilket mål har du for 
ASK? Målene kommer mens 
man jobber, så spør meg
gjerne igjen om noen måneder!

Her er et tilbakeblikk på tre stevner som vi var med på i April og Mai.  

GIFFI VÅR OPEN 27/04 
Bra stemning!  Ni utøvere kastet seg ut på ulike øvelser. På stafetten ble 
det 4. plass på 4x50m fri MIX. Gjennomført disse Låmø-øvelseNE: 200m 
rygg og 50m fly. Første plass på 200m rygg til Thomas Torstveit Hansen (07) 
års-klasse og to andre plasser på både 50m bryst og 200m fri. Det var
spennende å følge med fra kanten. Bra jobba!

BÆRUM REKRUTT 01.05.
Bra innsats og god stemning på Bærum rekrutt 1. Mai. Vi var 20 utøvere fra 
Delfin-, Hai-, Intro- og Start-gruppen. Noen var første på rekrutt stevne for 
første gang og det var spennende å se. Siste heat på øvelse hadde innmarsj 
og Asker-svømmere på samtlige. Askers første-lag på stafetten tok første 
plass på 4x25m fri MIX.  Alle svømte på sine beste tider med oppdatert 
personlige rekorder. Ekstra stas da alle deltakerne fikk is i pausen. Takk til 
alle foresatte for god hjelp på stevnet.

MENY OPEN 04-05 Mai
Den helgen ble det arrangert to stevner parallelt. Marienlyst Open et annet 
approberte stevne i Skjetten. På Meny Open deltok 15 utøvere fra Intro-, 
Start- og Konk-gruppen. Noen av utøverne deltok på stevne for aller første 
gang, og gjorde en formidabel innsats. Nesten alle satte  personlig rekorder 
på øvelsene, inkludert Låmø-øvelser. Stevne var delt i to års klasser på 
(06-senior) og (07-10). Det var spennende og god stemning i den dagen. 

Tommelen opp fra Alisher!
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Takk for solid trener-innsats, Matias!

Ny trener stuper i det 
Sommeren er rett rundt svingen, og det betyr at det nærmer seg  
slutten på semesteret for stupgruppa!

Avslutning av sesong
Siste dag med ordinær trening før sommeren er:
Mandag 17.06
Tirsdag 18.06
Merk: Ingen trening mandag 10.06 (2. pinsedag).

Takk til Matias
Vi ønsker også å benytte anledningen til å takke  
vår kjære trener Matias for en fantastisk innsats  
som stuptrener gjennom mange år i klubben. Hans energiske, positive og 
sprudlende vesen vil bli dypt savnet,- og vi ønsker han lykke til videre med 
studier og jobb i Bergen!

Samtidig ønsker vi velkommen til vår nye stuptrener; Daria som tar over
hovedansvaret fra og med høsten. Daria er tidligere stuper, og har allerede 
møtt mange av utøverne gjennom opplæring denne våren. Hun gleder seg 
til å videreføre sin idrettsglede- og kunnskap med alle.

Neste sesong
Alle som har deltatt på stup denne våren har fått en anbefaling til nivå for 
neste sesong. Vi ønsker å dele opp gruppene i 3 ulike nivåer fra høsten, for 
å kunne gi utøverne best mulig oppfølging og veiledning videre. Alle som 
ønsker å fortsette med stup fra høsten 2019 må gå inn og melde seg på
manuelt til ny sesong. Dette kan du gjøre allerede nå.  Videre vil deltakeren 
være påmeldt i 1 år av gangen. Det betyr at alle utøvere blir “overført” til 
ny sesong i januar 2020 automatisk, med mindre det sendes skriftlig opp-
sigelse før desember.

Nye treningstider 19/20
Tirsdager
Nivå 1 - Svale:
16.30-17.00 - landtrening
17.00-17.45 - vanntrening

Tirsdager
Nivå 2 - Terne:
17.30-18.15 - landtrening
18.15-19.15 - vanntrening

Tirsdager
Nivå 3 - Albatross & Havørn:
19.00-19.45 - landtrening
19.45-20.45 - vanntrening

Nye treningstider er også oppda-
tert på hjemmesiden:
http://askersvom.no/stuptrening/

På bølgelengde med:
Navn: Daria Rumyantseva
Alder: 35 år
Stilling: Instruktør i stup 
Sivilstatus: Ugift

Når begynte du i ASK og 
hva gjorde du før det? 
Begynte i ASK i mars 2019 og 
har vært politi fra 2012.

Hva er det beste med  
jobben? Det beste med  
jobben er å se barn og ungdom 
glede seg over prestasjon og 
utvikling.

Hva gjør du når du ikke 
er på jobb? Når jeg ikke er 
på jobb liker jeg å være fysisk 
aktiv og oppleve nye reiser.

Hvor godt svømmer du 
selv? Jeg kan svømme, men er 
ikke en profesjonell svømmer. 
Det er stuping som har vært 
min idrett.

Hvilket mål har du for 
ASK? Målet for ASK er bidra 
med min kunnskap, erfaring og 
ferdigheter i stup og gi
barna glede gjennom idrett.
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Årets Splashcamp
Splashcamp gjennomføres på Holmen svømmehall i uke 27 og i uke 32.
Splashcamp har fokus på aktivitet på land og i vann. En flott arena for barn 
til å utvikle sine svømmeferdigheter, danne nye bekjentskap og være i  
aktivitet.

Bassengtreningen vil ha fokus på svømmeopplæring basert på nivå til del-
taker. 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 opplæringsbassenget på 
Holmen svømmehall. 
Videregående opplæring som vil ha undervisning i 25m på  
Holmen svømmehall

Påmelding gjøres gjennom tryggivann.no
Begynneropplæring i opplæringsbassenget uke 27 gjøres her:
tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=087841
Videregående opplæring i 25m bassenget uke 27 gjøres her.
tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=087842
Begynneropplæring i opplæringsbassenget uke 32 gjøres her:
tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=087843
Videregående opplæring i 25m bassenget uke 32 gjøres her:
tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=087844

Les mer om Splashcamp her: askersvom.no/splashcamp/
 

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

Caroline og Mathea  
i Finland

Etter dag en lå jentene på 3 og 9 
plass ut av 55. Vi fikk til slutt sølv 
i duett (Caroline og Mathea) 3,5 
poeng bak en av Estlands beste 
klubb, og sølv (Mathea) og 5 plass 
(Caroline) i solo 8 og 18 poeng 
bak Estland. Som klubb beseiret vi 
alle de finske deltagerne. 

Lørdag 11.05 deltok fire av junior 
jentene i Dansk senior mester-
skap. Ylva Sofie Lærum (16) og 
Hannah Rognan (18) fikk årets  
andre bronsjemedalje i uten-
landske konkurranser med flotte 
109,40 poeng. 

12 år og under jentene deltok 
også i Svensk junior mesterskap, 
Swedish Open 17-19.05.19 i 
knallhard konkurranse fra 12 land 
og 24 klubber. Jentene fikk begge 
årsbeste på 115,9 (8 plass) og 
111,02 poeng (12 plass) og plas-
serte seg etter deltagere fra de 
beste klubbene i land som Hvite-
russland, Estland, Østerrike, Malta, 
Sverige og Tyskland. I duett kom 
de på 8 plass også med årsbeste 
på 112 poeng. Det er totalt sett 
en forbedring for Asker jentene 
på 12-15 poeng fra 2017. 

            Vibeke



Elite ung: 
Sesonginnspurt!
Det er på denne tiden av året at det begynner å gå opp for oss at 
sesongen så smått går mot slutten! Mange begivenheter ligger 
bak oss – men også noen spennende ting er i «pipeline» før 
sommerferien er her: ÅM, Mjøs-svøm og Sommerleir.

ha det skikkelig gøy sammen! Fjorda 
består forøvrig av flere vann som 
er forbundet av naturlige sund og 
kanaler – et eldorado for kano-
padling! Vi håper på at værgudene 
oppfører seg og håper at dette blir 
en uforglemmelig tur.

Fra fjorårets Mjøssvøm  
– ASK ble beste klubb!

Rolf

Glimt fra Fjorda - det sjarmerende 
stedet  for årets sommerleir for EU. 
En skikkelig “Monsen-tur” i miniformat 
venter!
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Siden LÅMØ, har vi hatt en kjempe-
fin tur til Bergen og Bergen Swim 
Festival. Dette var selve start- 
skuddet for langbanesesongen, som 
ble fulgt opp av Marienlyst Open 
i Drammen, og nå venter ÅM på 
Klepp 08.-10.06 - for Cara McKay 
og Sofie Østbye - som er EU sine 
kvalifiserte deltagere. 

Videre står Mjøssvøm for døren 
14.-16.06 – som er vårens store 
klubb-begivenhet. Her stiller vi 
mannsterke opp fra nærmest 
alle partier og klubbkampen er 
selvfølgelig konkurransen det stiller 
seg mest forventninger til!
 
Langbanesesongen har resultat- 
messig vært en opptur for våre 
dedikerte EU-svømmere! Vi jobber 
hardt for at fremgangen skal fort-
sette både for våre ÅM deltagerne 
og hele laget som drar til Hamar. 
Noe av det mest givende - sett med 
en treners øyne - er fremgangen 
utøverne viser gjennom sesongen. 
Etter LÅMØ i mars var det opprykk 
for en del av våre utøvere som 
var klar for å ta det neste steget. 
Likeledes kom nye svømmere inn 
på Elite Ung og de har nå blitt en 
integrert del av gruppa. Det er alltid 
litt vemodig når svømmere går  
videre til neste nivå, men samtidig 
«er det slik det skal være» når 
utviklingen er bra… 

EU har også hatt flere nye svøm-
mere fra Konkurransegruppen på 
hospitering 2-3 dager i uken. Det 
har fungert veldig bra – og er noe 
vi nok kommer til å fortsette med 
i fremtiden. Vi er også i gang med å 
se på gruppesammensetningen for 

neste sesong. Det vi 
er opptatt av her er å 
gi svømmerne en  
treningsprogre- 
sjon tilpasset deres 
utvikling, samt at det 
sosiale aspektet ivaretas. 
Vi legger stor vekt på ut-
viklingstrappen, antall treningsår 
og selvfølgelig – teknisk utvikling, 
svømmehastighet og oppmøte.  

Vi erfarer at det er viktig å tenke 
langsiktig! Dette forhindrer at 
utøvere «brenner ut» i ung 
alder, det er skadefore-
byggende og bra for fremti-
dig treningsprogresjon. Det 
er som nevnt, også viktig 
at det sosiale samspillet i 
gruppa fungerer bra. «In-
gen blir god alene» – og 
de færreste vil blomstre i 
en gruppe de ikke trives i. 
Her er det også et poeng at 
jevnaldrende utøvere i stor 
grad trener sammen. Vi har 
sett at trivselen i teamet 
er avgjørende for sportslig 
fremgang og at det bidrar til at man 
fortsetter med idrett. Disse hensyn-
ene skal vi ha med oss når vi setter 
sammen de nye gruppene for  
sesongen 2019-2020.
 
Viktigheten av det sosiale samspillet 
bringer oss over til årets sommer-
leir for EU. Onsdag 26. juni setter 
EU kursen for Fjorda – og en 3 
dagers kano-tur i beste villmarks-
ånd. En skikkelig «Monsen-tur» i 
miniformat venter! Vi padler in-
nover Fjorda, tilbringer 2 netter i 
lavvo, lager vår egen mat, koser oss 
rundt leirbålet om kvelden og skal 
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Remember that every one of us 
can become a Hero, or be a part 
of a Hero’s journey… represent 
the club the best way you can both 
In and out side of the pool and be 
proud you are a part of something 
bigger than yourself. Share and 
spread your pride and love for the 
team among your friends because 
who knows maybe, just maybe… 
They want to become a part of 
something bigger as well, and 
support you on your journey to 
become a Hero.

1. STATUS QUO
There you are, just a regular kid… 
a land dweller.  You probably did 
“team sports” and things with a ball. 
The only time you ever hit the  
water was at the water park slides 
or for a shower. This is your world, 

the ordinary world and you have 
never known any different.

2. CALL TO  
ADVENTURE
You ask your friend to come over 
and stay the night to play video 
games, but they reply with “Can’t, 
I got swim practice.” They’ve said 
that before, but this time it’s 
different because they follow up 
with “Wanna join me at practice?”

3. REFUSAL OF THE 
CALL
Practice? At six in the morning? ON 
A SATURDAY!? Yeah right… maybe 
next time. I like my sleep, my time, 
and my land activities. Why would 
I ever give that up to jump into 
freezing water two hours before 

12 stages of a  
swimmer´s journey

Adapted from Christopher Vogler’s 12 stages of a Hero’s Journey who 
adapted it from Joseph Campbell’s 17 stages who wrote about it in 
The Hero with a Thousand Faces which is a theory about how all 
mythology and hero’s journeys are based on this sequence, called the 
“Monomyth… aka the story of humans”. 

Få med deg denne 
artikkelen fra  
Tomasz. Noen som 
kjenner seg igjen?

Kilde: https://swimswam.
com/12-stages-of-a-heros-
swimmers-journey/

Du stuper ut i det og kjenner på den gode vannfølelsen. Svømming gir så mye mer enn 
“bare” den gode vannfølelsen. Foto: Morten Jørgensen.
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the sun comes up and force myself 
to hold my breath constantly while 
I use every muscle in my body… no 
thanks.

4. MEETING THE  
MENTOR
For some reason Physical Education 
class is at the pool and you have 
to go back and forth… back and 
forth. Boring, but easy enough. After 
class on the way to the locker the 
teacher, who is also the swim team 
coach, stops you and says “You 
have some good feel for the water 
(whatever that means) and a lot of 
potential. If you want that poten-
tial to mean something you need a 
teacher… a team. Practice, tomor-
row, be there.”

5. CROSSING THE 
THRESHOLD
You never refuse a dare or a 
challenge, so you are here at the 
pool for your first practice. 
Everyone seems to have a lot of 
stuff with them: goggles, caps, fins… 
You didn’t bring any of that. But 
the team hands you what you need, 
teaches you how to read a clock 
and swim in a circle. And for the 
first time you jump into the pool as 
a swimmer, into the special world of 
clocks and water.

6. TRIALS
At first, you were at the end of the 
lane behind all the other swimmers. 
But you didn’t quit because every 
day you got better (and the friends 
weren’t so bad either). Soon, you 
were leading your lane. Soon after 
you were leading your heat.  And 
after a season of training, racing and 
making friends and enemies… the 
time had come to face your biggest 
challenge.

7. THE APPROACH
The big meet was just a few weeks 
away and taper had begun. Through-
out the season you had never felt 
so tired and hungry so constantly. 
But now that the resting had begun, 
you can feel your body and mind 
get sharper… it’s time to race!

8. THE ORDEAL
Four days of prelims and finals, 
what kind of swim meet is this!? It 
is the most grueling event you have 
ever done, but your body is staying 
strong and performing beyond your 
expectations. The coach, your team 
and your self are beyond impressed 
with the results and everyone is 
killing it!

9. THE REWARD
After the meet, you discover this 
was just a stepping stone swim 
meet and that you actually made 
cut times for the next level! On top 
of that, you get some mail from 
college programs around the 
country asking you to swim for 
them. Coach is proud and says “I 
saw all this from the beginning of 
course.”

10. THE RETURN
You return to the pool, except this 
time it’s a new team and a new 
season. By now, the season is fa-
miliar to you: Train, taper, race, win. 
But this season is different. Injury 
plagues you, school is overwhelming 
and even though you did everything 
right and tried your best, the end 
of the season results in you losing. 
Not only losing, but you don’t even 
go a best time!

11. RESURRECTION
You never quit though, you’ve 
learned that much from the water. 
You slug out a few more years 
training, a couple best times here 
and there, but for the most part 
your swimming career is over and 
it’s time to become a swammer, to 
return to the ordinary world of 
land dwellers.

12. RESOLUTION
Years later you have a successful 
career based on the lessons you 
learned from the pool: dedication, 
toughness, even ingenuity. All of a 
sudden, your local club has a  
vacancy and they need a coach. 
They need you and your 
experience.



Svømmeskolen høsten 2019:

Åpent for påmelding nå!

Høstens svømmeskole-og kurstilbud åpnet for påmelding torsdag 06.06 
kl. 12.00.  Alle deltakere tilsluttet svømmeskolen har i løpet av mai blitt  
vurdert og fått anbefaling av sine trenere og instruktører for videre på-meld-
ing til høstens svømmeskole- og kurstilbud.  Anbefalingen benyttes 
under fortrinnsrett, som åpnet mandag 03.06 klokken12.00 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. Påmelding gjøres gjennom www.tryggivann.no. Svømmeskolen 
er organisert med månedsfakturering, som betyr at deltaker er påmeldt i én 
sesong av gangen (august-juni). Det vil si at det sendes faktura i starten av 
hver måned, slik at barna individuelt kan følge sin progresjon og bytte nivå 
når de er klare for det. 

For baby, småbarn og voksenkurs gjelder påmelding pr. semester (halvår). 
Les mer om organiseringen av Svømmeskolen her:  
askersvom.no/praktisk-informasjon/

Spørsmål? Ta kontakt med: kurs@askersvom.no 

Dana og Ingvild 
fra Svømmeskolen
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Utenfra
Henvendelse fra AFS 
AFS er en ideell organisasjon 
som jobber for å bidra til fred 
og forståelse på tvers av lande-
grenser, blant annet gjennom å 
organisere utveksling for elever 
på videregående skole. 
I august kommer 119 ut- 
vekslingselever fra alle verdens-
hjørner til Norge for å bo et
år i en norsk familie og gå på 
videregående skole her hos oss. 

Vi har noen elever som er glad i 
å svømme. Kanskje dere vet om 
noen som er interessert?  
Ta kontakt med: 

Som vertsfamilie i AFS tar man 
imot et ekstra familiemedlem 
for 2-10 måneder.  AFSeren skal 
bli en del av familien - og dele 
både hverdager og høytider, 
gleder og sorger.  Alle familie-
typer kan bli vertsfamilier!

Til deg som har søkt 
SSP m/toppidrett på  
Nesbru vgs fra høsten
Send gjerne anbefaling med 
dokumentasjon til: post@
nesbru.vgs.no, slik at skolen 
kan tilrettelegge for dine  
treningsbehov. Flere av klubbens 
konkurransesvømmere har 
gode erfaringer med tilbudet:  

• godt læringsmiljø blant struk-
turerte og ambisiøse elever.

• programfag toppidrett (i Vg2 
og Vg3) hvor de har hatt tid 
til å trene med klubb, og fått 
veiledning til loggføring og 
analysering av egen trening.

• god tilpasning av timeplan for 
morgentrening i klubbene.

• lærerne er meget tilfredse 
med elevenes motivasjon for 
læring.



Kompetansehelgen 2019

Kompetansehelga er en konferanse som er åpen for deltakere fra alle klub-
ber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeforbund 
mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil utvikle klubben, 
og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert 
i klubben. Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få innblikk i norsk 
svømmeidrett (alle grener), lære mer om sin rolle, bygge nettverk og få tips 
til videre utvikling av egen klubb. Seminaret vil gi faglig påfyll og gode ideer 
og verktøyer for utvikling av egen klubb.

Årets kompetansehelg holdt sted på Thon Hotel Oslo Airport, fra lørdag 
27. april til søndag 28. april. Asker svømmeklubb stilte med 7 deltakere som 
i løpet av helgen deltok på ulike forum:
- Forum for svømmeskoleansvarlige
- Forum for klubbledelse
- Forum for minipolo
- Forum for hovedtrenere
- Forum for hovedinstruktører
- Forum for stup

I de ulike forumene ble deltakerne utfordret til å jobbe med temaer og 
utvikling av de arbeidsområdene de møter til daglig. Dette både gjen-
nom foredrag, gruppeoppgaver og mindre dialoger. I tillegg er dette en 
flott arena for å bygge nettverk, bli kjent med andre klubber og skape nye 
bekjentskaper.

Det var totalt 264 deltakere fra 91 klubber som deltok på konferansen.
Svømmeforbundet har gjort en fantastisk jobb i å arrangere konferansen, 
samt å sette opp gode og relevante foredrag og temaer.  

Vi gleder oss til å ta fatt på alle tiltaksområdene fra helgen, samt viderefor-
midle ny kunnskap til resten av klubben!

Hilsen administrasjonen

Tirsdag 26. og onsdag 27.03 
deltok Daglig leder og 
Svømmeskoleansvarlig på 
DL&SSA nettverk med flere 
norske klubber og Norges 
svømmeforbund! Hensikten 
med samlingen er faglig påfyll, 
nettverksbygging og leder- 
utvikling. Samlingene skal være 
en arena for inspirasjon, økt 
kreativitet og økt kompetanse 
for lederrollene i klubben.

Vi besøkte Oslo Turnforening 
i deres flotte hall på Hasle, 
og SK Speed på Nortvedt. I 
tillegg gikk vi gjennom temaer 
som GDPR, relasjonsledelse, 
økonomi som barriere og
krav i svømmeskolen. Tusen 
takk for noen lærerike og fine 
dager! Vi gleder oss til
neste samling!

Kari & Ingvild

Faglig påfyll, nett-
verksbygging og 
lederutvikling
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Trening i Holmenhallen i juli
Vi har fått spørsmål fra enkelte som vil trene i Holmenhallen i juli.

Den beste løsningen da er å kjøpe ett månedskort – da Asker svømme-
klubb ikke har treningstid i hallen i skolens ferier.

Månedskortet koster kr 230,- og det enkleste er at hver enkelt ordner 
dette i resepsjonen.

I ferien kan dere ikke bruke det gule garderobebåndet, men dere kan få 
låne «sommerbånd» i resepsjonen. Dere skriver dere bare på en liste og 
må da sørge for at båndet leveres tilbake når juli er over. Mister dere bån-
det, må dette erstattes.

Sommeråpningstider fra 01.07 til 31.07:
Mandag, onsdag og fredag 06.00 til 19.00 

Tirsdag og torsdag 06.00 til 07.45, 08.45 til 19.00 

Lørdag og søndag 09.00 til 18.00

ASK ønsker 
hjelp til 
sky-lagring

 Asker svømmeklubb trenger 
hjelp til se på optimal lagring 
av data enten i en sky- 
løsning eller på en server. 
Er det en av de foresatte 
som kan tenke seg å påta 
dette som en dugnadsinnsats 
for klubben? Har du IT 
kompetanse, ta kontakt 
med Kari.

God 
    sommer!


