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Kari ved roret
Denne utgaven viser tydelig den store bredden
vi har i klubben -fra ivrige rekrutter til unge og
voksne utøvere som hevder seg på nasjonalt- og 
internasjonalt nivå. Her ser vi mye idrettsglede 
på mange nivå og i alle aldre! For å få dette 
til, kreves det innsats også av de som ikke er i 
bassenget. Tusen takk til alle som stiller opp for 
klubben vår. Dette kan du kan lese mere om på 
side 6.

Klubben fortsetter med å arrangere Åpent Hus 
hver siste tirsdag i måneden. 26 november får vi besøk av vår klubbtøy lev-
erandør som kommer innom med juletilbud. Vi kommer til å sende ut egen 
invitasjon og informasjon i god tid.

I desember blir det ikke åpent hus, men fredag 13. desember vil trenere og 
ansatte invitere alle treningspartiene på Juleavslutning. Det blir servering av 
julegrøt, pepperkaker, morsomme konkurranser og overraskelser.  
Egen invitasjon kommer og tider settes ut fra treningstider for gruppene. 

Vi har hatt noen få endringer på treningsgruppene på svømming, både på
rekruttgruppene og Elite partiene. Alle de det gjelder for har fått
informasjon. Vi gleder oss hver gang noen tar steget videre. 

I november skal vi i gang med fornyelse av kontrakten på «rent idrettslag»
og kommer til å involvere utøverne. 

Det er høst og det er mørkt, husk at et smil til treningskameratene kan gi
positive utslag på treningsiver og -glede og med det gode prestasjoner i
vann

Kari

Rasmus gir «tommel opp» for Mona`s Matkafè – under høstleiren for Elite ung.  
Les mer om dugnadsinnsatsen på side 6.
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During the 18th to 20th of  
October nine athletes from Asker 
svømmeklubb traveled to Bergen 
to participate in this UM 2019. 
Out of 343 best swimmers in this 
category Asker was represented by: 
Ella Magnussen, Ane Basberg, Linnea 
Must, Sofie Østbye, Joakim Tronstad, 
Oscar Megärd, Oscar Smeby Iden, 
Thomas Efskind and Julius Arnes. 
The weather, the pool and the 
city has welcomed us with warm 
weather and great spirits.

Opening day one with Julius’s 18 
second personal best on his 800 
free and adding in a solid swim 
on 200 backstroke that gave him 
respectively 13th and 11th spot. 
Next person racing that day was 
Oscar S.I. who came into the final 

with a second time 57.54 swimming 
a personal best by more than a
second. Unfortunately, in finals 
there is nothing that will replace 
experience and Oscar was missing 
just a little bit of that. Placing 4th 
in the afternoon and missing the 
medal by only .07 seconds. 

The last individual event that our 
swimmers have participated in 100 
m freestyle. Ella has swam an amaz-
ing one second personal best and 
placing her in a B final. Later that 
day Ella has improved even more 
swimming 59.55 and placing 4th. 

On the boys side all 3 of our ath-
letes made their best career times 
(Joakim-54.88, Oscar M-55.80). To 
catch a spot in a B final one had
To swim below 54.50 and Oscar 
S.I. did it twice swimming 53,83 and 

later 53,59 in the B final placing 2nd. 
The real treat was waiting for all 
Asker fans during the relays. Going 
in we hoped for a great swim, but 
no one was expecting a surprise as 
big as this one. With a running away 
relay we knew we will gain at the 
start and everything will depend on 
the finish. And Thomas, and the boys 
did not disappoint at all. With an 
amazing split of 52.74 (Oscar S.I.), 
54.07(Joakim), 55.09 (Oscar M.) and 
56.14 (Thomas) they have fought 
through and earned themselves a 
bronze medal.

Next day in Bergen was also filled 
with great times and exciting mo-
ments. First for individual swims 
Asker athletes placed in top 10. 
Julius 9th on a 400IM (pb by almost 
15s), Oscar S.I. Respectably 9th and 
10th on 100IM and 100Backstroke 

UM 2019 i Bergen: 
Ni Asker-
  svømmere  
   i aksjon!

Stafettgutta, fra venstre: Joakim Tronstad, Oscar Megård, Thomas Efskind  
og Oscar Smeby Iden

Fortsettelse neste side:



Lykke til på 

NM14.17  

november!
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(both 2s PB) and Ella on 200 free-
style finished 9th. Later that morn-
ing Joakim did an amazing effort 
on 200freestyle swimming a solid 
2:04,53 and placing 22nd, while Lin-
nea Must swam her first individual 
event only a second slower than a 
PB and placing 18th, which consid-
ering her injured knee was a great 
result. 

Going into the afternoon session 
everyone could feel the excitement 
in the air.  Gentleman has swam an 
amazing race on Friday and they 
were super hyped to repeat the 
same this afternoon. They knew the 
challenge was greater the day be-
fore, but they were motivated and 
ready to face it. When our 4x200 
men’s team made a 21second drop 
from their seated time and did the 
impossible. With 3 great swims of: 
Julius (2:02,28 -3sec pb),  Joakim 
(2:01.78), Oscar M. (2:00,37 -5sec 
pb) our boys fought through the 
hardest challenges (Jon Jodvet and 
his friends on our neighboring lane) 
and came out on 6th place, and 
nothing has changed until the last 
100m where Oscar S.I. with a great 
last 50m at 29.85s finished 3rd and 
earned a bronze medal for the relay.

Going into last day of the champi-
onship’s moods were impressively 
good and even though some swim-
mers were done with their individ-
ual races. Some others did not get 
a chance to swim yet. Our young-
est participants, Ane and Linnea, 
opened up day 3 for us with two 
strong swims resulting in B finals 
on 100m breastroke. Soon enough 
Thomas has followed their success 
making his own B final on this same 

distance and adding an NM cut in 
his afternoon final swim with a time 
of 1:08.66. Ella has followed our 
breaststroker’s successes placing 
8th in Norway on 400freestyle, 
while later Oscar followed up with 
a 6th place on 200m butterfly with 
a time of 2:11.93. Julius has missed 
the B final by two spots with his 
1sec PB. Our individual adventures 
that weekend was topped off with 
50m freestyle were all 4 athletes 
has swam their carrier bests which 
gave Ella and Oscar S.I. Both a B 
final.

Last, but not least were the 4x100 
medley mixed relays were first two 
legs in both relays were covered by 
the ladies. Our relays have opened 
with a great backstroke starts from 
Ella (1:08.70) and Sofie (1:10.75) 
and followed by our young breast-
stroke talents Ane (1:16.71) and 
Linnea (1:15.86), right behind them 
we had both Oscars chasing rivals 
down on butterfly with times 57.04 
(Oscar S.I.) and 1:01.62 (Oscar M.) 
and closing with our freestylers 
and Joakim swimming a 53.50, while 
Thomas put in a solid 56.56, which 
in the end has placed the teams on 
8th and 22nd spot. As a club, Asker 
has finished these Championships 
on a 12th spot out of 35 clubs that 
scored. From my own perspective 
I cannot praise the team effort and 
spirit presented there, as well as a 
lead by example mentality that was 
not spoken about but was visible on 
every step that the guys have made.
Congratulations to all once again 
and next stop is NM in Stavanger 
soon...Wish us luck....

Tomasz

Dommerkurs 
i november
Tidligere i høst søkte jeg 
etter foreldre som ønsket å 
være med på dommerkurs in-
nen svømming, og responsen 
lot ikke vente på seg. Kurset 
fylte seg raskt opp, så raskt 
at vi har venteliste. Nytt kurs 
settes opp på nyåret, så det 
er bare å følge med på e-post, 
nettside og Facebook. Jeg når 
nok ut til dere på en eller an-
nen måte

Vi kommer aldri til å få for 
mange dommere, så det er 
ingen grunn til å tenke at vi 
har nok. Det er bare å melde 
sin interesse. Dette gjelder 
også dommere innen synkron. 
Kurs settes opp der også ved 
behov.

Mona Underdal-Loktu 
Dommeransvarlig
dommer@askersvom.no



Trening: Elite Ung er kommet 
veldig godt i gang med trenin-
gen denne sesongen. For oss er 
høsten en periode med fokus på 
utvikling av tekniske ferdigheter og 
«aerob base-trening». Vi benytter 
med andre ord høstmåneden til å 
legge et godt grunnlag for resten av 
sesongen. I motsetning til de eldre 
elitepartiene er vi ikke så berørt av 
endringene i mesterskapsstrukturen 
i norsk svømming. Vi har siktet 
innstilt på LÅMØ -Øst i mars og 
ÅM i slutten av mai. 
 

Elite ung:  
Satser 
variert

Et utvalg EU-gjengen: Vi feirer 
med is, etter «400m-testløp»! Fra 
venstre, Moo, Sarah, Alette, Jonas, 
Rasmus ogCara

Jeg er veldig tilfreds med trening-
sprogresjonen så langt og ift test-
resultater ligger vi noe foran skjema 
ift forrige sesong. De «nye» svøm-
merne på gruppen har funnet seg 
vel til rette og tilpasser seg gradvis 
tøffere starttider og mengde. Veldig 
bra jobba! 
  
Vi har gjort noen endringer i 
treningen for denne sesongen. Vi 
gjør noe mer fartsorientert tren-
ing i svømmedelen med fokus 
på å utvikle «topphastighet». På 
landtreningen mandager, har vi 

Side 5: ASK-nytt 2019 Jonas tar «Dana-testen» -godt hjulpet av Rasmus, Tuva og Julia



innført «dans» og «Sweaty Betty» 
work-outs. Her får vi «kjørt oss» på 
koordinasjon, fleksibilitet, kondisjon 
og styrke. Tirsdagene fokuserer vi 
på fleksibilitet, onsdagene trener 
vi styrke/stabilitet i slynger, samt 
«akrobatikk». Fredagene er satt av 
til «ashtanga yoga», mens lørdagene 
er litt mer «åpen» mht aktiviteter 
tilpasset årstid og litt mer fokus på 
«lek og moro». Det vi etterstreber 
er generell utvikling av koordinas-
jon og styrke, og svømmespesifikk 
fleksibilitet. 
 
Fleksibilitet er viktig i svømming. De 
fleste trenger å jobbe med fleksi-
biliteten, så vi vektlegger dette i 
oppvarming og basistrening. Vi har 
derfor gjort en fleksibilitetskartleg-
ging av alle utøverne, og så skal vi se 
om vi får fremgang innen jul…? 

Høsten er også tiden for å sette 
seg mål for sesongen. Det kan være 
litt krevende første gang man skal 
sette seg mål og konkretisere tiltak. 
Derfor jobber vi sammen - og 

de «eldre» hjelper de litt yngre, 
og med litt hjelp fra treneren, så 
kommer vi i mål. Jeg synes det er 
veldig gøy å følge prosessen og se 
de fine refleksjonene svømmerne 
har. De legger heldigvis mye vekt på 
trivsel i gruppa og det er veldig bra! 
Har vi det gøy og trives sammen, 
så tror jeg også at vi har et bedre 
lærings- og utviklingsmiljø. Det er 
også veldig interessant å se på hva 
svømmerne hadde satt som mål 
forrige sesong – og se hvor langt de 
er kommet i løpet av siste år. Veldig 
mange har overgått sine egne mål-
setninger, og det er utrolig gøy!

Konkurranser: I skrivende stund 
har EU deltatt på 2 stevner: Triton 
Open (åpningsstevne 14. septem-
ber) og Lambertseter Open (20-22. 
september). Det var veldig mye bra 
svømming på disse stevnene, såpass 
tidlig sesongen. 97% «pers-prosent» 
på Triton og 87% på Lambertseter, 
er en grei indikasjon på at fremgan-
gen fortsetter, og at gjengen trener 
målrettet også denne sesongen. 

Vi er nå spent på kommende ste-
vnehelg! Da er det Speed Open og 
LÅMØ-øvelser som står på 
menyen! Dette blir veldig spennene! 
Elite Ung har også en utøver som 
er kvalifisert for Nordsjøstevnet i 
Stavanger, og det er gøy! Cara skal 
slå følge med de øvrige kvalifiserte 
fra E-jr og Sr – og kjempe mot 
mange av de raskeste svømmerne i 
sin årsklasse! 

Vi ønsker alle svømmerne masse 
lykke til med løpene sine kom-
mende helg! 

Rolf

Fleksibilitet er viktig i svømming
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Dugnads- 
ånden  
lever!

For en herlig foreldrestab vi har i 
ASK! Det er bare bøye seg i støvet, 
og ydmykt takke for hjelpen. Takk til 
dere som bakte kaker og pizzasnur-
rer, til dere som sørget for at kaffen 
stod klar nede i konferanserommet, 
og til dere som hjalp til oppe i hal-
len. Og ikke minst - takk til alle som 
satt på tribunen og heiet. Det var 
mye lyd og god stemning - akkurat 
slik det skal være!

Denne konkurransen ble arrangert 
i fjor høst også, da med bare 23 
svømmere. Så skjedde det noe un-
derveis her, for da opptellingen var 
gjort en uke før konkurranse-start 
var tallet oppe i hele 60(!). 

Og som det ikke var nok; Elite ung 
ønsket også å være med. De stilte 
med 9 utøvere, så da ble den lille 
mini-konkurransen ikke fullt så mini 
mer. Ekstra moro var det at det 
kom inn etterpåmeldinger. Dette 
betyr at klubben må innføre denne 
konkurransen fast i terminlisten, 
for klubbinterne konkurranser 

engasjerer mange - på tvers av 
treningsgruppene. De aller yngste 
får svømme sammen med svøm-
mere fra elitepartiet, og de eldste 
får gleden av å veilede og inspirere 
de yngste. Dette er vinn-vinn for 
alle, og noe som bygger mye klubb-
følelse. Kanskje også motivasjon 
til å fortsette med verdens beste 
idrett; svømming!

Planen var at konkurransen skulle 
gjennomføres med bare manuelle 
stoppeklokker, men så har vi et par 
ivrige tidtakersjefer i klubben. Noe 
som førte til at det ble elektronisk 
tidtaking, med manuelle stoppeklok-
ker som back-up. Det er litt luksus, 
men veldig kjekt! Elite ung stilte 
som tidtakere, mot at de fikk 
svømme, men fikk avlastning når de 
selv skulle i vannet. Et noe hastig 
planlagt system, men som heldigvis 
fungerte godt. Foreldre og trenere 
steppet inn og overtok klokkene 
når det trengtes. Veldig bra!

I utgangspunktet var det forel-
dre på partiene Intro, Start og 
Konkurranse som ble bedt om å 
stille med pizza, kaker og hjelp til 
gjennomføring. Derimot da antal-
let deltakere ble så høyt, måtte vi 
kjapt inkludere foreldre på partiene 
Delfin og Hai også - og for en re-
spons! Det gikk ikke mange dagene 
før kontramelding ble sendt ut
om at behovet for kaker og pizza 
var nådd. Helt fantastisk! Slik 
respons er så givende for oss som 
står bak og organiserer dette. Uten 
ivrige foreldre, hadde ikke dette 
stevnet blitt så bra!

Til neste gang, skal vi ta høyde for 
at det blir minst like mange utøvere 
som stiller! Og dommeren ønsker 
mikrofon til å bruke i hallen.

Mona
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Noe av det samkfulle utvalget på 
kafeen vår.
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Nyttige  
erfaringer  
for de 
yngste 

Mye har allerede skjedd denne 
høsten. Først var det i Skjetten, 
Strømmen Sparebank Cup lørdag 
11.oktober med 19 utøvere fra 
både Start og Konkurranse gruppen. 
Dette var et kort approbert stevne 
med LÅMØ-øvelser. Vi opplevde 
at svømmerne viste en fantastisk 
innsats i omgivelser med motiver-
ende stemning. Ekstra gøy var det 
med øvelse 25m og 50m ryggkick! 
Svømmerne viste utvikling, svøm-
meglede og nye resultater i form av 

perser og medaljer. Stafett 4x50m 
fri gutter lag nr.1 kom på andreplass 
og jenter kom på tredje. 

Det andre stevnet var på hjem-
mebanen 27. Oktober, Holmen 
svømmehallen. Fantastisk innsats på 
mini-stevnet som kun var for Asker-
svømmerne. God stemning og 
gøy på stafetten. Det var 69 flinke 
utøvere fra Delfin, Hai, Intro, Start, 
Konkurranse, Vill i Vann og Elite Ung 
gruppen. Stevnet ble gjennomført 
som et rekruttstevne. Det betyr at 
svømmerne lærte mye om stevne-
prosedyrer og regler. Forhåpentlig-
vis fikk alle nyttige erfaringer med 
seg på veien videre mot approberte 
stevner. Svømmerne fikk oppleve 
starter, innmarsjer og alle fikk pre-
mie med kakefest etterpå. Takk for 
alle involverte foreldrene som hjalp 
så godt til! 

Alisher
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Mastersgruppa: 
Gull til Askerdamene i Nordisk 
Open Master Championships!
Tekst: Linn Krogh Hansen 

Damelaget til Asker svømmeklubb knuste samtlige lag og tok gull på 4 x 50 
meter fri i nordisk mesterskap for masters. Det ble også flere individuelle 
medaljer i mesterskapet, som sted i Vantaa i Finland 25.-27.oktober.

Laget svømte 4 x 50 meter fri i klassen 240 -280 år, som tilsvarer en  
snittalder på mellom 60 og 70 år. Eldste kvinne var Randi Larsen på 73 år, 
yngste deltaker på laget av Linn Krogh Hansen (49). Tone Grimsrud (64) og 
Ingrid Holst (53) sto for de øvrige etappene på vinnerlaget.

Asker stilte med til sammen ni deltakere, hvorav åtte var damer. Det ble 
også flere medaljer individuelt til Askers svømmere; Randi Larsen tok 
en gull og to sølv i klassen 70-74 år, Ieva Trizna to sølv og en bronse i 
45-49-klassen, Linn Krogh Hansen med sølv på 200 medley i klassen 50-54, 
Linn Løvoll Aker med bronse på 200 rygg i klassen 40 -44 år, samt bronse 
til Tone Grimsrud på 200 fri i klassen 60–64 år.

Dobbeltseier i 
København
Det årlige København Open 
er et populært stevne for 
mange norske mastersvøm-
mere fra Sør-Norge. Stevnet 
ble i år arrangert 2.novem-
ber i Kastrup svømmehall. 
Rodrigo M. Alves (39) var 
eneste deltaker fra Asker, 
men markerte seg godt ved å 
vinne både 50 rygg med tiden 
28.75 og 50 butterfly med 
tiden 26.59 i klassen 35-39 år. 
Alves er tidligere portugisisk 
landslagsvømmer.

VM-bronse til Linn i 
Gwangju
Linn Krogh Hansen (50) var 
klubbens eneste deltaker  
under VM masters i år, som 
gikk i Gwangju i Sør-Korea 
14.- 18. august. Bryst- 
spesialisten misset akkurat 
pallen med tre tideler på 
100 bryst, men tok revansj 
og sikret bronsemedaljen 
i klassen 50-54 år på 200 
bryst. Senere samme dagen 
sikret hun også en «honour» 
medalje med 5.plass på 200 
butterfly. - Det var sykt gøy 
med pallplass, men det  
viktigste med svømmingen 
når man runder 50 er at 
treningen fungere godt mot 
revmatiske plager, sier Linn.

Linn med VM-bronsen.

Askers masters:  “det 
gode samholdet og miljøet 
gir resultater også i 
bassenget”
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Instruktørkonferansen:

- Det starter med bobler
Norges svømmeforbund arrangerer store konferanser som Trener-/
lederkonferansen, kompetansehelgen, samling for unge ledere, trenere, 
dommere m.m. Lambertseter svømmeklubb, Bærumssvømmerne, Triton 
svømmeklubb, SK Speed, OI svømming og Asker svømmeklubb hadde lenge 
et ønske om et bedret videreutdanningstilbud for sine instruktører. Gjen-
nom tett samarbeid med månedlige møter arrangerte vi for første gang i 
februar 2019 en konferanse for den desidert største arbeidstakergruppen i 
svømme-Norge; nemlig instruktørene i Svømmeskolen.

Konferansen hadde besøk av over 200 deltakere fra over 30 forskjellige 
klubber på landsbasis. Nå tar vi steget videre; Instruktørkonferansen 2020 
vil avholdes over 2 dager,- med flere ulike foredragsholdere, et spennende 
og variert program, tid for sosial mingling og god middag. Konferansen vil 
avholdes i Lillestrøm 08-09.februar 2020, og de 6 arrangørklubbene er 
allerede godt i gang med forberedelsene. Ikke bare er konferansen et godt 
fundament for våre instruktører, - men også det samarbeidet som ligger bak. 
Et samarbeid på tvers av klubber er med på å styrke og bygge opp et enda 
sterkere fundament,- både internt i klubb og for hele svømmenorge.
Sammen er vi gode!

Vi gleder oss over å kunne tilby våre instruktører en slik konferanse, 
bygget opp under godt samarbeid, felles verdier - og et felles mål om å 
kunne styrke svømmeopplæringen lokalt for klubber i hele landet.

https://www.instruktorkonferansen.com 

Boblende hilsen,

Dana og Ingvild i Svømmeskolen

Foto: Ingvild Eknes/  
Nora Øverås - SK Speed
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Asker svømmeklubb starter med en ny runde av baby- og småbarnssvøm-
ming fra mandag 04.11 og tirsdag 05.11 på Risenga svømmehall.  
Påmeldingen åpner torsdag 10.10.19 klokken 12.00 og gjøres gjennom 
www.tryggivann.no Du kan allerede nå melde inn til venteliste for å motta 
mer informasjon om når påmeldingen åpner.

Kurset går over 7 uker, og strekker seg til juleferien. Kurset koster 1150kr 
+ inngangsbillett til bassenget (pris for barn gjelder), og en medlemskontin-
gent på 250kr (gjelder pr. kalenderår).

Oversikt for oppsett av baby- og småbarnssvømming neste runde:

Mandager:
Baby 0-6mnd, mandager 15:00-15:30, Risenga varmtvannsbasseng
Baby 6-12mnd, mandager 15:30-16:00, Risenga varmtvannsbasseng
Småbarn 2-3år, mandager 16:00-16:30, Risenga varmtvannsbasseng
Småbarn 3-4år, mandager 16.30-17.00, Risenga varmtvannsbasseng
Småbarn 4-5år – Duppe, mandager 17.00-17.30, Risenga varmtvannsbasseng
Småbarn 4-5år – Elias, mandager 17.30-18.00, Risenga varmtvannsbasseng

Tirsdager:
Baby 6-12mnd, tirsdager 15:00-15:30, Risenga varmtvannsbasseng
Småbarn 1-2år, tirsdager 15.30-16.00, Risenga varmtvannsbasseng
Småbarn 2-3år, tirsdager 16.00-16.30, Risenga varmtvannsbasseng
Småbarn 3-4år, tirsdager 16.30-17.00, Risenga varmtvannsbasseng
Småbarn 4-5år – Duppe, tirsdager 17.00-17.30, Risenga varmtvannsbasseng
Småbarn 4-5år – Elias, tirsdager 17.30-18.00, Risenga varmtvannsbasseng

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

Baby- og 
småbarns_
svømming

Fremtidens  
Risenga
Som mange sikkert allerede 
har fått med seg så vil det om 
kort tid være mye bygge- 
virksomhet i Risenga Idrett-
spark. Det skal bygges ny 
ishall, Bleiker videregående og 
Leikvollhallen skal bygges ut, 
samt at Risenga ungdoms- 
skole er under utbygging  
allerede.

Les om “Fremtidens 
Risenga” her:
https://www.asker.kommune.
no/samfunnsutvikling/stedsut-
vikling/fremtidens-risenga/

Asker kommune vil ivareta 
god og trygg anleggssikkerhet 
mens de ulike prosjektene
foregår. For å verne om fot-
gjengere og syklisters sikker-
het, og for å gjøre plass
til arbeidet, vil enkelte veier 
og gangstier bli stengt eller 
flyttes. De fleste parkering-
splassene ved Risenga idrett-
spark vil forsvinne fra og med 
mandag 16. september.
HC-parkering vil opprett-
holdes. En alternativ parker-
ingsplass er nå etablert i
Lensmannslia. Se vedlegg for 
pressemelding fra Asker kom-
mune.

Det er også opprettet en 
egen side på Facebook om 
prosjektet.

Vi anbefaler alle å sette av litt 
ekstra tid ved kjøring  
til-og fra aktivitet ved Risenga 
svømmehall.
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Helgen 6-8 september deltok rep-
resentanter fra Asker svømmeklubb 
på NSFs årlige Trener/Lederkon-
feranse. Konferansen holdt sted på 
Thon Hotel Arena, Gardermoen. 
Ikke bare er konferansen et sted for 
faglig kompetanseheving, men desto 
viktigere en arena for motivasjon,
læring og erfaringsutvekslinger. 

Nesten 300 svømmevenner fra 
82 klubber spredt fra hele landet, 
uavhengig størrelse eller funksjon i 
klubb møttes for et av årets
viktigste og største høydepunkt. 

Gjennom en rød tråd, tok flere 
ulike foredragsholdere oss gjen-
nom viktige og interessante temaer 
med fokus på både trener, leder- og 
utøverrollen. Enkelte foredrag var 
felles, andre var delt inn i grupper 
for leder, trener svømming, trener
stup, trener synkron og trener  
vannpolo. 

Det var rom for både humor, 
seriøsitet og spørsmål underveis 
- foredragsholderne var flinke til å 
bruke aktive og konkrete eksempler 
rettet inn mot de utfordringene og
de menneskene vi møter daglig i 
våre roller. 

Under avslutningen søndag etter-
middag fikk Ingvild Eknes den ære 
av å presentere Instruktørkonfer-
ansen 2020 på vegne av alle ar-
rangørklubbene for et fullsatt
publikum. Vi er stolte av å ta del i et 
solid samarbeid med våre naboklub-
ber, og for at vi kan tilby våre 
svømmeskoleinstruktører en like 
flott arena som Trener/lederkon-
feransen gir for ledere og trenere 
tilsluttet NSF.

Vi gleder oss allerede til Kom-
petansehelgen i april, og neste års 
konferanse!

Hilsen administrasjonen

Foto: Ingvild Eknes/ NSF

Asker i aksjon på NSFs årlige 
Trener/Lederkonferanse


