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ASK NYTT
trivsel, trygghet og prestasjon i vann

5 kjappe
Navn:
Linnea
Alder: 12
Gruppe:
Elite Ung
Antall
treningsøkter
i uken? 6
Hva synes du er morsomt med
å svømme? Det er å være i
vann og være sammen med
de andre i gruppa.
Hva gjør du når du ikke er i
vann? Da gjør jeg lekser, går
på skolen eller er sammen
med venner.
Hva motiverer deg? Det at jeg
føler at jeg blir bedre og
bedre.
Hva er du best til? Jeg er best i
bryst
Hva er favorittøvelsen din?
200m bryst

Sven’s
quote of the week
"To know and not to do is not
to know"

Ny daglig leder
Styret i Asker svømmeklubb har
ansatt en ny daglig leder til å ta
over etter Petra. Han heter Kåre
Møllerhagen og vil starte opp i
ASK 1. desember. Petra jobber ut
januar så det vil bli to måneder
overlapp der Kåre vil få god
mulighet til å sette seg inn i
arbeidet som daglig leder i
svømmeklubben.
Styret er veldig fornøyd med at
Kåre takket ja til stillingen og vi tror
han har veldig mye å bidra med i årene fremover for
svømmeklubben. Velkommen Kåre!

Klubbtøy
Neste frist for bestilling av klubbtøy på Fastswim.no er 18.
desember. Det er lang leveringstid så hvis det er noe du
trenger til våren bør du bestille nå!
ASK sitt klubbtøy finner du ved å velge fanen Klær som vist på
bildet under.
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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 -

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
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Asker Rekrutt og Asker
Julesvøm
10. desember inviterer Asker svømmeklubb til det første
svømmestevnet i Holmen svømmehall.
Vi starter med Asker Rekrutt der vi håper at alle Delfin, Hai, Intro
og Start-svømmere stiller til start. Husk påmeldingsfrist 1.
desember til stevne@askersvom.no. Øvelsene samt ytterligere
informasjon er sendt ut på e-post og ligger også på
hjemmesiden vår.
Klokken15 sammen
dag er det vårt eget
Klubbmesterskap,
Julesvøm, der vi
ønsker alle
medlemmer
velkommen til en
koselig ettermiddag
i hallen.
Husk
påmeldingsfrist
1.desember til stevne@askersvom.no. Øvelsene finner du i
invitasjonen på hjemmesiden vår.
Vi håper dere setter av dagen og kommer og hjelper oss til å
lage en fantastisk førjulsopplevelse for barna våre.

• Rolf Arne Narten Nordang -

Trener
rolf@askersvom.no

Vil du bli aktivitetsvenn?
Følg oss
Hjemmeside
www.askersvom.no
Facebook
www.facebook.com/
askersvommeklubb/

ASK er blitt kontaktet av Tidlig innsats demens i Asker
Kommune. De ønsker hjelp til å rekruttere en aktivitetsvenn for
en mann på 72 år som trenger en svømmeinteressert ledsager.
Han strever med å finne frem i ukjente omgivelser og trenger
derfor litt hjelp i garderoben og for å komme seg ut i
svømmehallen. Gjerne på dagtid, tirsdager, onsdager og/eller
torsdager. Interessert? Ta kontakt med prosjektleder Rita Weum
på mobil 905 87 427.
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Logo NM Jr / UM
Vi ønsker oss flere forslag til
logo for NM Jr & UM som ASK
skal arrangere i november
2018. Send ditt forslag til
tone_lauritzen@yahoo.no
innen 15. desember.

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
Svømmeskolen nærmer seg slutten på
semesteret
Julen står snart for dør, og det betyr også at Svømmeskolen
nærmer seg slutten på semesteret. Heldigvis er det godt over
en måned igjen med aktivitet i vannet, og i løpet av november
vil alle deltakerne i Svømmeskolen få en vurdering og
anbefaling som brukes til videre påmelding.
Påmelding med fortrinnsrett åpner mandag 04.12
klokken 12.00.
Påmelding åpner for alle torsdag 07.12 klokken 12.00.
Alle deltakere vil få mer informasjon via mail i løpet av
måneden.
Svømmehilsen fra Dana og Ingvild i Svømmeskolen
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Nytt fra svømmegruppene
Elite Senior & Speed Elite
UM-JNM Kristiansand
Det var kjempebra svømming sist helg på UM/JNM i Kristiansand! Vi reiste dit med 14 deltakere (7
gutter og 7 jenter) og med 49 individuelle øvelser og 17 stafettlag var Asker Svømmeklubb bra
representert på mesterskapet.
Gratulerer til UM guttelaget som tok
bronsemedalje på 4 x 100 fri stafett
med tiden 3.36,53 - Christian Dyrkorn
(52.19), Kristian Nilsen (53.85), Tobias
Mikkelsen (55.14) og Joakim Tronstad
(55.34). Det samme laget svømte på
7.59,30 på 4 x 200 fri stafett med
Kristian (1.57.83), Christian (1.55.09),
Tobias (2.03.42) og Joakim (2.02,96)
og tok bronse igjen! Fantastisk!
Det var Christian Dyrkorn som viste
alle at han hadde toppformen som
man ønsker seg på slike mesterskap.
Christian, Kristian, Tobias og Joakim Foto: Morten Tronstad
Christian perset på alle øvelsene sine og tok
3 senior NM krav. Etter 7 individuelle øvelser
(50 bryst, 100 bryst, 100 fly, 200 medley, 50 fri, 100 fri & 200 fri) og 9 stafettstarter var han den i ASK sin
tropp med størst suksess i mesterskapet.
Samtidig svømte også Kristian Nilsen en sterk konkurranse. Med pers på 50 rygg, 100 rygg, 100 fri og
200 fri (1.57.83 + JNM kravet!!) og flere flotte stafettider på 50, 100 og 200 fri hadde han en utrolig bra
helg.
I tillegg kvalifiserte Siri Leistad seg til Senior NM kortbane i mars på 50 bryst med tiden 34.19. Siri har
allerede kvalifisert seg på alle brystøvelser for denne konkurransen.
Sander Klev hadde en ekstraordinær opplevelse på 50 rygg. Med en kvalifiseringstid på 27.06 svømte
han først på 26.87 som ble delt 9. plass, ikke helt
nok for finale. Men etter at en av utøverne måtte
stryke seg, fikk han sjansen til å komme seg i
finalen. Han måtte ta en omsvømming og sørge for
at han berørte veggen først etter 50 meter. Med
fantastisk undervannsarbeid fikk han det til og han
forbedret seg igjen med 26.65. Men Sander var
ikke ferdige enda. Med mor og bror på tribunen,
hadde Sander en kjempegod start i finalen og
klarte det å svømme på 26.52, en 5. plass og en
klubbrekord. Gratulerer! I tillegg tok Sander pers
på 50 fri (24.10), 100 fri (52.21), 100 rygg (58.87)
og 50 fly (26.45).
Sander og Sven Foto: Tone Lauritzen
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Jeg vil også gratulere Carl Frederik Bengtsson som på sin siste JNM deltakelse svømte en bra pers på
100 fly (1.01.33) og var enda raskere på fly etappen på 4 x 100 medley med tiden 59,99.
Jeg vil gjerne takke Solveig Mohr for å være med og støtte jentelagene denne helgen. Solveig var med
på fire av fem lag og svømte som første svømmer med 27.88, en pers på 50 fri på 4 x 50 fri stafett. Det
var Synne (27.77), Siri (27.56) og Aleksandra (26.06) som fullførte denne øvelsen med en totaltid på
1.49,27 og en 7. plass. Kjempebra! Det samme kan sies om 4 x 100 medley lag hvor Kristine (1.06.77),
Siri (1.13,93), Thea (1.06,97) og Aleksandra (58,21) svømte på 4.25,87 og 11. plass!
Etter en intensiv helg i Kristiansand skal dette svømmetoget videre til det neste store stevnet: NM Senior
i mars 2018! Samtidig skal mange delta på Bærum Open neste helg og jeg ser fram til masse rask og
flott svømming der.
Lykke til til alle!
Sven

Individuelle Resultater Elite SR-Speed Elite UM/JNM Kristiansand
Carl-Frederik Bengtsson

Kristian Fisketjøn Nilsen

100 butterfly, 1.01,33 plass 27

100 fri, 54.35 plass 10

Chistian Dyrkorn

Sander Klev

50 bryst 30,68 plass 8

200m rygg, 2.12,81 plass 15

200m individuell medley 2.10,55 plass 5

50m butterfly, 26,43 plass 21

100m butterfly 59,60 plass 12

50m rygg, 26,87 plass 6

100m fri 52,86 plass 5

100m fri, 52,64 plass 12

100m bryst 1.08,25 plass 13

100m rygg,58,87 plass 9

200m fri 1.57,89 plass 6

50m fri, 24,45 plass 22

50m fri 24,41 plass 6

50m rygg, 26,52 5plass 5

Magnus Brandt Lågøyr

Siri Tian Halden Leistad

800 fri, 8.36,16 plass 8

200 bryst, 2.41,94 plass 9

1500 fri, 16.32,06 plass 9

50 bryst, 34,19 plass 15
100 bryst, 1.15,45 plass 14
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Thea Krugerud Skjeggestad

Aleksandra Røys Stranden

100m butterfly,1.07,96 plass 17

100m butterfly, 1.05,63 plass 14

50m bryst,35,90 plass 28

200m individuell medley, 2.23,67 plass 6

200m individuell medley, 2.33,31 plass 23

50m butterfly, 29,03 plass 16

100m individuell medley, 1.09,92 plass 12

200m fri,2.08,00 plass 11

200m butterfly, 2.40,80 plass 24

100m individuell medley, 1.07,61 plass 9
100m fri, 58,69 plass 9

Solveig Jørgensen Mohr
50 rygg, 31,10 plass 17

