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ASK NYTT
trivsel, trygghet og prestasjon i vann

5 kjappe
Navn: Magnus
Alder: 11
Gruppe:
Konkurranse 2
Antall
treningsøkter i
uken? 5
Hva synes du er morsomst
med svømming? Snille trenere
og å svømme.
Hva motiverer deg? Å se at
jeg tar nye rekorder.
Hva gjør du når du ikke er i
vann? Lekser, spille, venner og
familie
Hvilke mål har du for
svømmingen?
Jeg vil bli bedre, men da må
jeg vel trener mer. Målet mitt
er å være med i OL.

Sven’s
quote of the week
«Success is going from one
failure to another with no loss
of enthusiasm»

Viktige datoer i 2018
Asker svømmeklubb skal arrangere 3 store stevner i 2018.
Stevner er en viktig inntektskilde for klubben og vi er helt
avhengig av innsats fra foreldre for å gjennomføre disse
stevnene. Vi ber derfor alle merke seg følgende datoer:
Asker Open: 5 - 7 januar
Asker Vårstevne: 25 - 27 mai
NM Jr & UM: 15 - 18 november

Er du foreldrekontakt?
Vi trenger nye foreldrekontakter til følgende treningsgrupper:
Konkurranse 1, Speed Training, Speed Elite, Elite Sr og Elite Jr.
Foreldrekontaktene skal bidra til å gjøre jobben lettere for
treneren samt legge til rette for sosiale aktiviteter i den enkelte
gruppe. Foreldrekontaktene samarbeider på tvers av gruppene
og ledes av sosialansvarlig i styret. Det er ikke mye jobb. Et kort
og effektivt fellesmøte for alle foreldrekontaktene vil bli
arrangert snarlig så vi håper noen har lyst til å stille for
gruppene over. Meld deg på Facebookgruppen for din
svømmer eller på e-post til tone_lauritzen@yahoo.no

Stafettpinnen gis videre
Etter snart 3½ år som daglig leder i Asker svømmeklubb har
jeg bestemt meg for å gå videre. Det har vært spennende,
fartsfylte og lærerike år som jeg absolutt ikke ville vært foruten.
Asker svømmeklubb står på en stabil plattform og alt ligger
godt til rette for en fortsatt god utvikling. Jeg satte meg mål når
jeg startet i 2014, og føler at mange av disse er nådd. Det er
alltid ting jeg skulle ønske skulle ha gått litt raskere, blitt litt mer,
kommet litt lenger, men så kan jo det være en motivasjon til
den som vil ta over etter meg.
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Kontakt oss
Følgende ansatte og frivillige
svarer gjerne på spørsmål:
• Petra Hedenstrøm Jensen -

Daglig leder
admin@askersvom.no
• Ingvild Youngblom Eknes -
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Asker svømmeklubb er en fantastisk fin klubb med flinke
trenere, instruktører, utøvere (både barn og voksne) og
foreldre, og jeg gleder meg til å fortsette være en del av dette
men nå som mor.
Jeg jobber ut januar og hvis det er noen som ønsker å slå av en
prat er jeg alltid tilgjengelig på vårt kontor i Holmen
svømmehall.
Vennlig hilsen Petra

Svømmeskolen
kurs@askersvom.no
• Lasse Kloppbakken -

Stup
lasseklopp@gmail.com
• Hilde Skaslien -

Synkronsvømming
hilde.skaslien@gmail.com

Asker svømmeklubb har nå utlyst stillingen som ny daglig
leder. Stillingsannonsen finnes både på våre hjemmesider og
vår Facebookside. Vi oppfordrer foreldre til å dele annonsen på
Facebook og å videreformidle til aktuelle kandidater.
Hilsen Styret

• 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

Synkronsvømming
Asker synkron arrangerte Stjernekonkurranse
på Holmenbadet søndag 24. september.
Det var 24 utøvere som stilte til start fra stjerne
2 til og med stjerne 10. Det var 14 utøver fra
Asker synkron og 14 utøvere fra OI synkron.
Gjennomføringen av konkurransen gikk veldig bra og vi takker
initiativrike og hjelpsomme foreldre som tok på seg ulike
funksjonæroppgaver og som ordnet med kafe. Uten disse
foreldrene ville vi aldri klart å gjennomføre en slik konkurranse.
Så tusen takk til dere.
Gledelig var det at denne gangen så gikk bestemannsprisen
både i gull, sølv og bronse til Asker Synkron. Bestemannsprisen
utdeles til den utøveren med høyest poengsum uavhengig av
alder og stjerne.
Sara Aursand tok gull, Sunniva Torstensen tok sølv og Hannah
Semb Rognan tok bronse. Gratulerer!

Facebook
www.facebook.com/
askersvommeklubb/

Foto: Hilde Skaslien
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Sponsoransvarlig
Styret søker en sponsor
ansvarlig. Ta kontakt med
styreformann Leif hvis det er
noe for deg.

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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Svømmeskolen
Visste du at Asker Svømmeklubb har et eget aktivitetstilbud for
ungdom og voksne med funksjons-og utviklingshemninger?
Svømming og aktiviteter skal være tilgjengelige for alle –
uavhengig av funksjonsnivå, ferdigheter og mål. Det er
mulighetene og hva en kan få til som teller, ikke begrensingene.
Vill i vann+ har fokus på mestring, progresjon, kjennskap med
vannet, miljø og samhold. Vill i vann + er et konsept som
stammer fra det å samle fire vannsporter inn i én treningsgruppe; nemlig vannpolo, stup, synkron og svømming. Det som
kjennetegner Vill i vann er det å kunne ha det gøy mens man
lærer.
Aktivitetstilbudet går over 10 ganger frem til jul. Første dag er
torsdag 12.10 i terapibassenget på Holmen svømmehall. Les
mer om tilbudet på våre hjemmesider, eller ta kontakt med:
kurs@askersvom.no.
Inkludering og integrering
Alle barn eller voksne med
funksjonshemninger er
velkomne til oss. Vi ønsker å
integrere alle i våre ordinære
grupper, og skape et godt
samhold og en opplæring
som passer for hver enkelt i
god dialog med foresatte
eller deltaker. Ved litt
planlegging og god
kommunikasjon vil vi i
klubben prøve å tilrettelegge
undervisningen best mulig for deg eller ditt barn. Bruk av
støttekontakt, forelder eller ekstra instruktør kan planlegges og
tilrettelegges.
Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk
aktivitet. Det handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men
hva du kan gjøre i vann! Alle kan bevege seg i vann og alle kan
mestre i vann! Vann gir motstand, gir oppdrift, vann er alltid i
bevegelse. I vann kan vi flyte!
Vi sees i vannet! Hilsen Dana og Ingvild

Utgave 4

13 oktober 2017

Nytt fra svømmegruppene
Høstleir Elite Senior, Elite Junior og Speed Elite
Høstleiren i år var en kjempebra opplevelse. Vi reiste ned til Nørresundby, Danmark med 29 svømmere
og et støtteapparat på fire personer. Det var gøy å oppleve den gode stemningen mellom utøverne fra
tre forskjellige grupper. Til sammen svømte vi nesten 50 km i løpet av leiren og alle utøverne gjorde en
kjempebra jobb med svømming, fokus, oppvarming, tøying og basis. Jeg vil gjerne takke Ingvild og Karl
for deres bidrag som lagledere. Det var veldig fint å ha dere med!
Vi avsluttet leiren med et lite høststevne mellom team Blå og team Rød:
Team Blå: Sander, Sindre, Tobias, Siri, Mina, Synne, Carl-Frederik, Adam, Mette, Nora, Kristine og Eira
Team Rød: Christian, Kristian N., Caroline, Ella, Emma, Aleksandra, Emily, Thea, Kristian S., Idunn, Joakim
og Magnus.
Konkurransen besto av alle 50, 100 og 200 meterne og 100 beinspark. Begge lag måtte stille opp 2
utøvere per øvelse og alle utøverne måtte svømme to ganger. Den som vant sin øvelse fikk 10 poeng for
sitt lag, nummer 2 fikk 7 poeng, nummer tre fikk 5 poeng og nummer fire 3 poeng.
Etter 13 øvelser og en veldig spennende kamp var det til slutt team Rød som slo team Blå med 176 - 174
poeng. Siden begge lag var så tett på hverandre, ble det kjørt en øvelse til: 12 x 50 stafett. Team Blå som
ikke hadde lyst til å tape igjen, tok seieren på stafetten. Sven
Elite SR
Aleksandra
Siri
Sander
Magnus
Emma
Eira
Christian
Kristian
Thea

Øvelse 1
100 fly
100 bryst
200 rygg
50 fly
100 rygg
100 fri
100 fri
200 rygg
200 medley

Tid
1.17.7
1.20.8
2.31.5
35
1.16.3
1.13.8
59
2.36.0
2.54.3

Øvelse 2
200 medley
200 bryst
200 fri
200 fri
200 rygg
200 fri
50 fri
200 fri
200 bryst

Tid
2.33.7
2.54.2
2.10.5
2.28.7
2.53.6
2.39.6
27
2.16.3
3.03.1

Elite JR
Synne
Mina
Emily
Joakim
Tobias
Kristine
Adam
Caroline
Ella
Kristian

Øvelse 1
100 rygg
100 rygg
200 bryst
100 fri
200 medley
200 rygg
50 bryst
50 bryst
200 fly bein
200 fly

Tid
1.14.3
1.16.6
3.24.9
1.01.4
2.33.2
2.40.8
35
43
2.40.7
2.48.0

Øvelse 2
50 rygg
50 rygg
100 bein
50 fri
200 fly
100 bein
100 bryst
100 bryst
100 bein
100 fly

Tid
35
36
1.32.9
28
2.47.2
1.27.8
1.19.5
1.34.8
1.35.8
1.17.2

Speed Elite
CarlFrederik
William
Sindre
Mette
Idunn
Nora

Øvelse 1
100 fly

Tid
29

Øvelse 2
200 fly

Tid
2.43.5

50 bryst
50 fri
50 fly
50 rygg
50 bryst

35,0
29
33,0
37
44

100 bryst
100 fri
100 fly
100 rygg
200 medley

1.19.5
1.07.0
1.17.9
1.23.4
3.02.7
Foto: Ingvild Youngblom Eknes
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Høstleir Elite Ung, Konkurranse 1 og 2
Høstferie for svømmere, er ensbetydende med Treningsleir! Og, denne gang gikk ferden til Fyresdal i
Telemark. 18 svømmere deltok, og det var nærmest 100% oppmøte med unntak av de som ikke har
høstferie i uke 40. Takk til Heidi Wallenius og Kirstin Efskind som delte på reiselederansvaret! Det var til
stor hjelp for svømmere og trenere! Dere gjorde en kjempejobb! Jeg vil samtidig oppfordre alle
foreldre til å melde seg til denne typen «oppdrag» for senere leire. Man får et unikt innblikk i hvordan
det er å være på leir og treningsarbeidet utøverne nedlegger, samt det sosiale mellom treningsøktene.
Per Irgens var også med oss på leir, og han hadde planlagt store deler av oppholdet. I tillegg til å være
bestefaren til Julius Aarnes på Elite Ung, er han en legende i norsk svømming. Per har trent frem utallige
Norgesmestre, vært juniorlandslagstrener og hatt en finger med i en mengde prosjekter i norsk
svømming. Han delte villig sine tips om treningslære, teknikk og kosthold – og ikke minst kunnskap om
hva det betyr å være svømmer på høyt nivå. Lærerikt for både utøvere og meg!

Foto: Kirstin Efskind

Vi svømte oss gjennom 10 bra økter og tilbakela 38 000 meter i bassenget, med hovedfokus på teknikk
og utholdenhet. I tillegg fikk vi gjennomført tester. Honnør til svømmerne for innsatsen, ikke minst for at
dere beholder humøret på dager hvor reveljen går kl 05:00 og man må traske i «mørke og regn» for å
svømme 4-5 km før frokost! 😊

Foto: Liv Basberg

Jeg må også nevne oppmøteprosenten for gruppa
siste måneden: 93,85%, inkludert «sykefravær»! Det er
veldig bra! Det er også veldig bra oppslutning om OI
Open 14-15 oktober. Sist vi svømte langbane var på
Sommerstevnet på Nebbursvolden og denne gang
kan jeg love at det er både «myggfritt» og oppvarmet
vann i bassenget! Det er ingen «nedtrapping» foran
dette stevnet og «langbane er langbane», dvs at det er
litt tyngre og langsommere enn kortbane. Et tips er å
sammenligne poengsummer på kort-, og langbane…
Det gir et riktigere bilde av innsatsen. Uansett, så blir
det spennende å konkurrere i 50m basseng igjen!
Masse lykke til med stevnet! Rolf
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Elite Junior News
WOW… What a great training camp!!! I was impressed with the attitude, work-ethic and performance
displayed by all athletes during our time in Denmark; far superior to any of the camps we attended last
year. More impressive has been the athletes’ ability to maintain the same level of intensity and focus this
week, at home. Raising one’s level at training camp is one thing, but to do so, at home, with many more
distractions is quite another. Great job guys!!! I have no doubt that this type of training consistency will
yield good results not only at the OI Open and Lambertseter Open, but carry us well into the future.
Keep it and, before you know it, you’ll be swimming faster than you believed possible.
With these 2 important competitions on the horizon, below I have provided my list of the Top 10 Smart
Things to Do at a Competition…
1. LOOK LIKE A TEAM… We’d like every swimmer to wear ASK gear at the pool at all times.
2. BE ON TIME… Be where you are supposed to be, when you are supposed to be there.
3. WARM-UP & COOL-DOWN EFFECTIVELY… Warm-up adequately at the beginning of the
session. Warm-up/cool-down after every event (if at a completion where there not a separate
warm-up pool this must be done on dryland).
4. HYDRATE FOR THE DURATION… Drink water primarily. Avoid energy drinks and carbonation.
5. RE-FUEL ENERGY STORES WITHIN WORKING MUSCLE CELLS WITH PROPER NUTRIENTS AT
THE CORRECT TIME… There is a 20-minute window following intense work that muscles are
most effective at absorbing energy needed for sustained performance. Give your muscles what
they need, when they need it.
6. BE CONFIDENT… Focus on the work completed and the progress you’ve made since the
beginning of the season.
7. SUPPORT TEAMMATES… Sit as a team. Remain engaged throughout the competition. Cheer for
your teammates. Acknowledge exceptional performances.
8. HAVE A PLAN… Prior to your
race, talk to your coach to
develop a solid race-plan. Be
prepared to adjust your plan,
during a race, in order to be
competitive. After your race talk
to your coach regarding
execution of the plan and to
receive technical feedback.
9. DO NOT STRESS… Do not worry
about things outside of your
control. Do not try to do extra or
something new, simply do what
you’ve practiced to the best of
your ability.
10.HAVE FUN… Stay loose and enjoy the moment.

Foto: Ingvild Youngblom Eknes
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At competitions all swimmers are (hopefully) focused utilizing the proper technique, as well as focused
on swimming fast, but it cannot end there. Details are essential to high performance, therefore swimmers
must also focus having good/fast starts and turns. Below are video links showing some of swimming’s
great performers executing exceptional starts and turns…

Forward Start (Inge DeBruijn)
Forward Start (The Race Club)
Backstroke Start
Backstroke Start (Matt Grevers)
Freestyle Turn (Ruan Lochte)
Backstroke Turn
Breaststroke Turn (Brendan Hansen)
Butterfly Turn (Michale Phelps)
Backstroke to Breaststroke Turn (Ariana Kukors)
Race hard and remember to start and turn fast… GOOD LUCK!!!
Linck

Konkurranse 1 & 2
Konkurranse 1 & 2 er sammen under alle treningene - det eneste som skiller disse gruppene er
aldersforskjeller. De har fem treninger per uke, med basistrening og svømming.
I disse dager er vi i gang igjen med en rekke tester som vi gjør annenhver måned. Vi var gjennom disse
også i august, og jeg ser allerede forbedringer hos ALLE utøverne! Dette er bra :)
I gruppa generelt er det et par punkter som alle må forbedre: I første omgang vil jeg påpeke viktigheten
av å være punktlig og presis til trening. Enten vi begynner på land eller i vann forventes det at alle er
klare med alt av utstyr i orden før klokka er slagen. Jeg vet det tar tid å forberede seg før trening, men
møt gjerne opp 10 min før slik at alt er på plass i tide.
Til sist vil jeg meddele at jeg ser store forbedringer i treningsmiljøet i gruppa, og jeg kan ikke ta all æren
for dette… Gleder meg til å følge med resten av sesongen, for her utvikler alle utøverne seg i et enormt
tempo, og det gjør hverdagen spennende for meg som trener. Lorang

Foto:
Gunn
Heidi
Wallenius
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10 Things that have Nothing to do with
Talent by Olivier Poirier-Leroy
(Join his weekly motivational newsletter for competitive swimmers by clicking here)
Got big goals? Success in the pool, while certainly influenced by talent and physical characteristics,
usually comes down the “other” stuff… The work-ethic. The focus. The details.
You can be the most talented athlete on the planet, but if you don’t have a work-ethic to match it, your
potential will never be realized. Similarly, if you show up and bust your butt every day, you can at least
partially outwork any lack of natural ability. Here are ten things that you can crush in the pool that have
nothing to do with how talented you are:
1. EFFORT: Of course we had to lead off with this. Talent is nice. But it is ultimately something you have
very little control over. It’s something we can also easily use as a poor source of comparison-making: we
look at the ease of an elite swimmer and how simple they make things look and get down on ourselves.
What can you control? The effort you give each day at practice.
2. YOUR SELF-TALK: If there is one mental training trick or technique you should employ during your
journey towards whatever flavor of awesomeness you are chasing in the water, it’s managing your selftalk. Why is it so powerful? Because ultimately, the self-talk you use directs your emotional state and the
subsequent physical response. It starts with knowing when your self-talk gets away from you–“Maaaan, I
can’t do this set. Too hard”–and adjusting it to squeeze more high-performance from your training: “Okay, this
set is stinky hard, but I will give the first round a ripping effort and then see how I feel.”
3. BEING FIRST IN THE WATER: It’s likely you have had a coach or teacher who liked to use the expression, “If
you’re exactly on time you are already late.” Show up and be ready to work. Make sure the pool is set-up.
Be the first in the water when practice starts. It costs you nothing to do this. Rushing and being hurried
out the outset of your warm-up and playing catch-up is stinky. The workout, for you and your teammates,
goes better when everyone is on the same page.
4. BEING A GOOD TEAMMATE: Are you contributing to a positive team culture? Are you helping to push your
teammates and friends towards their goals? Doing so isn’t a total selfless thing; you benefit from a better
team culture in a big way as well. A shared purpose and goal will keep you accountable to your
individual performances and training.
5. USING POSITIVE BODY LANGUAGE: The workout has gone up on the board, and it’s something you are
really not feeling. A round of n x 100’s on fastest possible interval. Or a timed 2,000 kick for time. Wahoo,
right? So, what happens? Your arms get crossed. You roll your eyes. You slouch your shoulders. While
this kind of stuff seems harmless, it shows that you’ve already given up on the set and workout.
Your body language has an impact on your performance in the pool.
6. COACHABILITY: Being coachable means that you are open to (constructive) criticism. It means you have
the humility to know that you don’t know everything. One of the sneaky realities about elite swimmers is
not that they never make mistakes; they are simply able to identify and correct them faster, speeding up
improvement. Instead of making the same mistakes over and over again, whether it’s in your race plan,
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your attitude, or your technique, being coachable means you can be vulnerable enough to be able to
listen to what you can build upon.
7. BEING PREPARED: This falls in line with having a crazy-awesome work ethic. Preparation is something
you ultimately have total control over. You don’t wait until two weeks before the big meet to start
working your turns and dives. They are things you are working on from day one. Similarly, it means you
show up on deck every day with your gear, your nutrition taken care of, ready to do work.
8. 5%: Is there room for you to be 5% better when it comes to your swimming and lifestyle choices? At the
end of the day, your races and competitions aren’t won and lost by much. The difference between first
and second (or first and eighth) is usually only a couple percentage points. You don’t need to be twice as
good. You just need to be a little bit better than you were yesterday. When you do things 5% better,
working that much harder, being that much more focused, eating a little bit better today, those little wins
steadily pile up and accumulate into a sizable difference when it comes to the end of the training cycle
or season.
9. FOCUS AND DELIBERATION: How many of the countless meters you perform in practice are completed
with full attention on swimming as well as you can? Effort is one thing, and is prized for sure, but effort
without deliberation means that you are simply burning a lot of calories while ingraining poor technique
and inefficient motor patterns. Although we live in a culture of distraction, being swimmers disconnects
us from our smart phones and “real life” (to an extent) and lets us get lost in our thoughts. Those
thoughts can take you to La-La Land, or they can be zeroed in on swimming with deadly precision and
efficiency.
10. BEING HIGH-PERFORMANCE ALL THE TIME: Some swimmers work their brains out at practice, but then
wonder why they aren’t improving when they treat their body like a five-alarm dumpster fire when it
comes to eating, stress management, sleeping, and other lifestyle choices. How well can you honestly
say that you are taking care of yourself between practices? Again–small differences in a few areas can
make a big difference here: an extra half hour of sleep per night. Swapping out sugar-laden drinks for
water. Eating better at lunch.

