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Logokonkurranse 
Til neste års store begivenhet - NM Jr & UM - trenger vi en 
mesterskapslogo. Logo skal brukes på dokumenter og effekter 
i forbindelse med mesterskapet. Vi utlyser derfor en 
logokonkurranse og ber kreative sjeler bidra med sine forslag. 
Forslagene vil bli bearbeidet grafisk i ettertid så vi godtar alle 
formater. Her kan alle være med! Send ditt bidrag til 
tone_lauritzen@yahoo.no innen 15.12.2017. Vi kan love 
fete(nde) premier. 

Deling av drikkeflasker 
Vi vet at mange svømmere deler drikkeflaske under trening. 
Her kommer en liten advarsel. 

Kyssesyken (mononukleose) er en virusinfeksjon som rammer 
mange unge mellom 10 og 25 år. Har man først fått kyssesyken 
kan det ta lang tid å bli frisk. Kyssesyken smitter via spytt, som 
regel ved kyssing, men man kan også bli smittet ved å drikke 
fra samme flaske. I de fleste tilfellene skjer smitteoverføring fra 
friske bærere av viruset. Viruset utskilles gjennom spytt i lang 
tid etter infeksjon, kanskje opptil ett år.  

Sykdomstegn er halsbetennelse, hovne lymfeknuter og 
trøtthet. Normalt forløper kyssesyken ukomplisert og varer i to 
til fire uker. Man anbefaler å vente med fysisk aktivitet til det er 
gått fire uker etter at man er frisk Man føler seg typisk veldig 
trøtt i lang tid etter at sykdommen er overstått og det går som 
regel flere måneder før man er helt på topp igjen. 

Moralen er: Ikke drikk av andres drikkeflasker - hva dere gjør 
med kyssingen får dere selv avgjøre. 

!  

                                                                                                      

5 kjappe 

Navn: 
Thomas   

Alder: 13 

Gruppe: 
Elite Ung 

Antall 
treningsøkter i uken? 6 

Hva synes du er morsomst 
med svømming? Definitivt 
konkurranser.  

Hva er favorittøvelsen din?  
50m fri og 50m bryst. 

Hva motiverer deg? Vennene 
mine og det å se at jeg blir 
raskere med trening. 

Hva gjør du når du ikke er i 
vann? Seiler, skole, venner og 
familie. 

Hvilke mål har du for 
svømmingen? 
Målet mitt er å delta i OL. 

Sven’s                      
quote of the week 

«If it is to be, it’s up to me!» 

    ASK NYTT    
            trivsel, trygghet og prestasjon i vann

mailto:tone_lauritzen@yahoo.no
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Svømmeskolen 
Treningshelg i Holmen svømmehall for 
Delfin, Hai, Intro, Start, Synkron og Vill i 
Vann. 

Helgen 20 - 22. oktober var over 30 utøvere fra delfin, hai, intro, 
start, synkron og Vill i vann på treningshelg på Holmen 
Svømmehall! 

Takk til alle sammen for god innsats! Svømmerne har trent i 
nesten syv timer på bare to dager. De har trent mye på crawl, 
vendinger og stup. De har også fått et innblikk i 
synkronsvømming, og var så heldige å se noen av våre 
synkronsvømmere vise frem en duett og en kombinasjon. 
Treningshelgen ble avsluttet med OI rekruttstevne, hvor 22 av 
utøverne deltok. De gjorde det veldig bra,- og i stafetten fikk 
Asker førsteplass i alle heatene de deltok i. 

Basert på et godt og fungerende program er dette absolutt 
noe vi kan tenke oss å gjøre flere ganger! 

Svømmehilsen fra trenerne Erlend, Lorang og Solveig 

Takk til alle trenerne for god innsats og til god stemning og 
engasjement hele helgen!  Ingvild 

                                                                                                      

Kontakt oss 

Følgende ansatte og frivillige 
svarer gjerne på spørsmål:  

• Petra Hedenstrøm Jensen - 
Daglig leder                                        
admin@askersvom.no 

• Ingvild Youngblom Eknes  - 
Svømmeskolen 
kurs@askersvom.no 

• Lasse Kloppbakken  -                                   
Stup                                                  
lasseklopp@gmail.com 

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

• Leif Basberg -          
Styreformann   
styret@askersvom.no 

• Linck Bergen -                 
Hovedtrener    
linck@askersvom.no 

• Sven Jaeger -                 
Trener     
sven@askersvom.no 

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

Følg oss 

Hjemmeside 

www.askersvom.no 

Facebook 

www.facebook.com/
askersvommeklubb/ 

http://askersvom.no
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
http://askersvom.no
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
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      Bli med på ny runde med baby-og   
      småbarnssvømming! 
   

  Baby og Småbarnssvømming i Asker svømmeklubb foregår i  
  terapibassenget i Risenga svømmehall i Asker.  

  Påmelding for ny runde av baby-og småbarn er nå åpen på  
  www.tryggivann.no. Runden går fra enten mandag 6.11 eller  
  tirsdag 7.11 frem til jul, over 7 ganger. Prisen for 7 ganger er  
  1400kr. 

  Hovedmålet er å lære babyen å føle trygghet over og under  
  vann, samt oppøve selvstendighet i vann. Babysvømming er en  
  verdifull og behagelig aktivitet, hvor nærkontakt mellom foreldre  
  og baby vektlegges. 

  Småbarnssvømming gir barna kjennskap til motstand og  
  oppdrift i vannet. Dykke, flyte- og gli øvelser brukes derfor mye. 

  På baby-og småbarnssvømmingen deltar 1 forelder med barnet i  
  vannet. Om du har spørsmål, vennligst henvend deg til:  
  babysvom@askersvom.no 

  Hilsen Dana og Ingvild fra Svømmeskolen  

                                                                                                      

Sosialkomiteen 

Sosialkomiteen trenger 
ytterligere en forelder. 
Komiteen planlegger innkjøp 
og drift av kafe under ASK sine 
arrangement. Interessert? 
Kontakt Heidi Must på 
heidimust1@gmail.com 

Våre sponsorer 

Tusen takk til våre sponsorer! 
Vi ønsker gjerne flere 
sponsorer velkommen. Er du  
interessert så ta kontakt med 
styreleder Leif Basberg. 

http://www.tryggivann.no/
mailto:babysvom@askersvom.no
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Nytt fra svømmegruppene 
Elite Senior & Speed Elite 
"Patience is a virtue". Det er et av mine 
favorittuttrykk og spesiell akkurat nå i forhold 
til Skjetten Open. Det var mange gode ting 
som skjedde på Lambertseter denne helgen 
og det ble lagt merke til at vi vant det ene 
heatet etter det andre. Det ble mange perser 
som er et resultat av kjempegod teknisk 
svømming og godt undervannsarbeid, og det 
er det som imponerer meg mest! Teknikken, 
som vi har jobbet med masse i de siste ukene, 
er basisen for hele sesongen, og nå som vi fikk 
bekreftelse på at vi er på rett vei, kan vi 
fortsette med de neste skrittene. 

Til høyre en oversikt over det jeg vurderer å 
være beste øvelse på Lambertseter Open. 
Lurer du på hvorfor akkurat denne øvelsen, 
spør meg:-) 

Hva blir den fokus de neste ukene? 

De som er kvalifisert til UM/JNM er nødt til å kjøre tre gode treningsuker i bassenget og på kanten, og 
jeg forventer akkurat det. Toppingen har begynt og det betyr at vi gradvis skal forbedre alle detaljene 
slik at vi skal være i topp form i Kristiansand. For noen betyr det å delta på Nordsjøstevnet, andre skal 
forberede seg på Speed Open. Det viktigste her er at du følger treningsplanen uansett og fortsetter 
med å gjøre det med 100% innsats! 

For alle andre er det viktig å utvikle seg videre med trening. Vi har forbedret oss masse i de siste ukene 
og det ville være synd hvis vi ikke fortsetter med det som fungerer bra: å komme på trening og gi 100% 
hver eneste gang. Målet er å være klar til å svømme enda fortere på Bærum Open, og den 
treningsprosessen sammen med Speed Open er planen som skal føre oss dit. 

Gratulere til alle med de gode resultatene!  

Sven   

Oppmøte   

                                                                                                      

Speed Elite Week 41 Week 42
Carl-Frederik Bengtsson 100,00 % 100,00 %
Andreas Nordang 42,55 % 100,00 %
William Løvø 100,00 % 100,00 %
Sindre Carlsen 100,00 % 100,00 %
Mette Helgesen 100,00 % 84,75 %
Simona Gruodyte 100,00 % 100,00 %
Idunn Mohr 100,00 % 100,00 %
Nora Vælitalo 78,72 % 67,80 %
Georg Vinje 100,00 % 100,00 %
Line Omholt-Jensen X X
Emilie Nguyen 59,57 % 100,00 %

Elite SR Week 41 Week 42
Aleksandra Stranden 54,29 % 100,00 %
Siri Leistad 94,29 % 100,00 %
Sander Klev 37,14 % 100,00 %
Magnus Lågøyr 81,43 % 50,00 %
Emma Eikemo 100,00 % 100,00 %
Eira Eide 100,00 % 100,00 %
Christian Dyrkorn 100,00 % 100,00 %
Kristian Nilsen 100,00 % 100,00 %
Thea Skjeggestad 54,29 % 100,00 %

Speed Elite Beste Resultat LS Open
Carl-Frederik Bengtsson 100 fri 56,87
Andreas Nordang 100 bryst 1.11.74
William Løvø 50 fri 26,75
Sindre Carlsen 50 fly 31,62
Mette Helgesen 200 fri 2.25.09
Simona Gruodyte 100 rygg 1.16.83
Idunn Mohr 200 rygg 2.40.52
Nora Vælitalo 100 fri 1.11.25

Elite SR Beste Resultat LS Open
Aleksandra Stranden 200 medley 2.23.51
Siri Leistad 100 medley 1.08.37
Sander Klev 100 rygg 58,99
Emma Eikemo 200 rygg 2.30.00
Eira Eide 100 fri 1.01.57
Christian Dyrkorn 100 bryst 1.10.37
Kristian Nilsen 200 fri 2.01.47
Thea Skjeggestad 100 fri 1.03.70
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Elite Junior 

Lambertseter Open 

I was pleased with the results at Lambertseter. Going in we had 3 goals… 

1. Swim faster than Skjetten… CHECK! 

2. Race hard and swim smart… CHECK! Effort was excellent and splitting (race strategy) was as 
good as I’ve ever seen, including all of last year. 

3. Utilize the skills practiced, especially fast turns and good underwater… CHECK! Turns were 
competitive and, as a team, underwater we were the best.  

Personal Best Times… 

Kristine Huan Hytenget: 50-100FR/100-200BK/50FL/200IM 

Ella Magnussen: 50FL/100IM/50BR  

Tobias Bang Mikkelsen: 100-200FR/100BK/100BR/100FL 

Emily Persdotter Must: 100-200FR/50-100BK/100BR 

Synne Pretorius: 200BK/50FL/100IM/100FR 

Mina Torhaug Stensland: 50-100BK/50FL/200IM/50BR 

Kristian Swakhoven: 50-100-200FR/50-100BK/50-100FL/200IM 

Caroline Phuong Trinh Tran: 200FR/50BK/50-100-200BR/50FL/200IM 

Joakim Tronstad: 100-200FR/50BR/50FL 

Adam Kaspar Hvass: 50FR/100IM/100BK 

GREAT JOB!!! 

Attendance  9-15/10/17  16-22/10/17 

Kristine    100%     100% 

Ella      100%     100% 

Tobias     100%     100% 

Emily     100%     100% 

Synne     50%      100% 

Mina     100%     100% 

Kristian    100%     100% 

Caroline    50%      83% 

Joakim    100%     100% 

Adam     100%     100%  

Until Next Time… THINK FAST!!!     Linck 
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Elite Ung 

OI Open 

Elite Ung hadde samlet sett flotte resultater på OI-Open 14-15 oktober. Det er ofte slik at overgangen fra 
kortbane til langbane er uvant og krevende mht til å sette perser. Dette ble gjort til skamme denne gang 
og når status for stevnet ble gjort opp var det personbeste i 80,6% av øvelsene som ble svømt. Alle 
perset i min 50% av øvelsene de stilte opp i når vi regner om tider i FINA-poeng. Det må vi kunne kalle 
en veldig bra laginnsats! Vi hadde jobbet med «race-strategi» på forhånd og alle skulle lage seg 
løpsopplegg for hver øvelse i forkant av stevnet. Jeg synes utøverne var imponerende flinke til å følge 
planen og jeg tror dette var en av grunnene til at resultatene ble så bra! Det var faktisk ingen som kom 5 
minutter før start og spurte «Men, hvordan skal jeg svømme da…». Stor forbedring! 😊  

Trening og teknikk 

Vi jobber med mange tekniske ting i løpet av en sesong. En «liten» utfordring er å få svømmerne til å 
«gjøre ting de egentlig kan…» – og selvfølgelig – lære nye ting! En ting som vi egentlig kan, men som vi 
«strevde» med å gjøre i praksis, var å ta «streamline» forbi 5-meters flaggene når vi gjør vendinger. 
Årsaken er nok at det er litt mer slitsomt…. Det vi har brukt 51 uker å terpe på og som satt grå hår i 
hodet på treneren, ble løst i løpet av 1 uke i begynnelsen av oktober! Det ble innført en symbolsk «bot» 
hvis man ikke tok vending forbi flaggene. Boten er for så vidt ikke «symbolsk», fordi man måtte opp å ta 
5 push-ups hver gang det skjedde. Men, 5 push up`s er ingen ting for denne gjengen…. 😊  Nå er det 
blitt slik at svømmerne selv går opp og skriver bøter på tavla, når de en sjelden gang glemmer seg… og 
tar straffen med godt humør! Og, vi er nå nede i svært få bøter pr treningsøkt! Positiv utvikling for 
svømmerne og for trenerens hår!  

Forrige uke hadde vi en av våre mer intensive treningsuker til nå, med rett i underkant av 24 000 meter. 
Det blir litt mer fartstrening denne uken og noe mindre totalbelastning (ca 20 km). Planen er at vi skal 
øke treningsmengden progressivt kommende 3-4 uker, hvis svømmerne responderer positivt på 
belastningen, for så å «slippe opp» i forkant av Bærum Open 3-5 desember.    

Rolf 
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‘Normal People’ author unknown  
Normal People... Don’t train hard enough  

Normal People... Don’t pursue or gain the right skills  

Normal People... Don’t like pressure 

Normal People... Don’t ask for more coaching  

Normal People... Don’t make it to the Olympics  

Normal People... Don’t win Olympic Medals  

Only “extra-ordinary” people do those things.  

Dreaming of being “normal” and of being an Olympian is delusional. Olympic athletes are fanatics in 
their lives for the period of time they are pursuing their Olympic Dream. Just like high achieving doctors, 
scientists, writers, bakers, musicians and Indian Chiefs.  

Recognize the importance of the word “obsessive” and the role it plays in the achievement of great 
things.  

                                                                                                      


