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ASK NYTT
trivsel, trygghet og prestasjon i vann

5 kjappe
Navn:
Joakim
Alder: 14

ASK først ute
Asker svømmeklubb er første
svømmeklubb i Norge som tilbyr alle
grener tilsluttet NSF

Gruppe:
Elite Jr.

Asker Svømmeklubb har den glede av å være den aller første
svømmeklubben i Norge som tilbyr alle grenene tilsluttet
Norges Svømmeforbund

Antall treningsøkter i uken? 6
med svømmeklubben

Svømming – Stup – Synkron – Open Water – Minipolo

Hva motiverer deg? Å hele
tiden bli litt bedre, og
forhåpentligvis en dag bli
verdens beste
Hva gjør du når du ikke er i
vann? Skole, spise, sove. PS:
Linck, jeg tøyer også!!
Hva er du best til? Å være
fokusert
Hvordan ser fremtiden ut?
Bright and shiny
Hvem ser du opp til? Michael
Phelps, verdens beste
svømmer

Sven’s
quote of the week
"You can only build up as high
as your foundation is deep"

Vi setter i gang med Minipolo fra torsdag 01.03.18 på Holmen
svømmehall. I anledning nytt treningstilbud inviterer vi til åpen
dag for barn mellom 8-12 år som kunne være interessert i å
begynne med Minipolo torsdag den 15.02.18.
Lyst til å vite mer om Minipolo? Les her
For påmelding til trening frem til sommeren, se informasjon her
Vi begynner med Minipolo først og fremst på torsdager på
Holmen svømmehall mellom 19.45-20.45. Vår instruktør er
utdannet minipoloinstruktør gjennom Norges
Svømmeforbund.
Tusen takk til Ingvild Youngblom Eknes som har fått dette til!
Vi gleder oss!
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Kontakt oss
Følgende ansatte og frivillige
svarer gjerne på spørsmål:
• Kåre Møllerhagen -

Daglig leder
kare@askersvom.no
• Ingvild Youngblom Eknes -

Svømmeskolen
kurs@askersvom.no
• Ingvild Youngblom Eknes -

Stup
kurs@askersvom.no
• 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
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Interessert i PT-timer?
Asker svømmeklubb
tilbyr nå PT-timer på
Holmen svømmehall!
Er du over 16 år og
ønsker tett
oppfølging med
dedikerte trenere for
å lære deg bedre
teknikk?
Les mer her og ta kontakt med oss på pt@askersvom.no

Asker Open
En stor takk til alle frivillige som stilte opp og arrangerte det
første Asker Open i Holmen svømmehall! 624 svømmere med
til sammen 2666 individuelle starter deltok på stevnet.
Både på grunn av ny hall og som læring/testing før Jr. NM &
UM som vi arrangerer i november, var det denne gangen nye
oppgaver som måtte utføres. Vi fikk prøve oss som både
parkeringsvakter og kameramenn/kvinner, i tillegg til kjente
oppgaver som tidtakere, dommere, kafevakter, premieutdelere,
sekretariatsmedarbeidere etc.
Vi bakte, og solgte, 25 kaker, 100 muffins, 360 boller, 285
baguetter og 22 liter vaffelrøre - totalt solgte kafeen mat for
76 000 kr.
Total omsetning ble på drøyt 400 000 kr (startavgifter, inngang/
parkering og kafee) som ga et resultat på 334 000 kr.
Klubben har fått masse ros og gode tilbakemeldinger fra andre
klubber som deltok. Det er all grunn til å tro at ASK sine stevner
i Holmenhallen blir populære fremover.
Igjen, tusen takk for alles bidrag

Facebook
www.facebook.com/
askersvommeklubb/

Foto: Tone Lauritzen
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Årsmøte 2018
Årsmøte vil bli avholdt tirsdag
20. mars. Mer informasjon
kommer, men hold av datoen
og møt opp!

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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Gladsak
Husker du denne
artikkelen i
ASK Nytt før jul?
Da vil du bli glad for å høre
at Bernhard på 72 nå har
funnet en aktivitetsvenn i
Sindre på 16. Sindre, som
trener i Speed Elite
gruppen, har møtt Bernhard flere ganger allerede og sørger for
at den spreke pensjonisten kommer seg ut i bassenget.
Bernhard forteller at han nok har svømt mer enn gjennomsnittsnordmannen i sitt liv. Han vokste opp på Sørlandet og svømte
mye i kulper og vann som gutt. Som voksen i Asker pleide han å
løpe opp til Semsvann, svømme over vannet med treningsbuksen på hode, for så å løpet tilbake. I en alder av 72 år har
han nå fått personlig trener i Sindre, noe han setter veldig stor
pris på.
Sindre har selv opplevd en bestefar med demens. Sindre
forteller at bestefaren var veldig glad i å gå på ski, men at han
på et tidspunkt måtte slutte med det på grunn av sykdommen.
Han tenkte at hvis bestefaren bare hadde hatt noen å gå med
så kunne han hatt glede av å gå på ski mye lengre. Derfor
valgte han å melde seg som aktivitetsvenn og det er ingen tvil
om at det gir stor glede for Bernhard.

Sindre og Bernhard i flytsonen

Foto: Tone Lauritzen
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Stup
Ønsker du å begynne med stuptrening?
Idrettsgrenen stup har i seg – som alle bedømmingsidretter
(turn, kunstløp, skihopp etc.) – elementer av estetisk,
artistisk, kraft og teknisk natur.
Stup har vannet til felles med de andre grenene i NSF, men
benytter det forskjellig. Stuperen benytter vannet som
landingselement og har utviklet en fantastisk evne til å ta
nedslaget. Nedslagsteknikken er en høyt utviklet kunst i
seg selv.
Norges Stupskole har fire nivåer. Svale, Terne, Albatross og
Havørn.
Alle ny deltakere får tilbudt plass om å starte på Nivå 1 Svale. Underveis i treningen kan deltaker bli flyttet til sitt
nivå, og jobbe seg oppover i nivåstigen.
Stupgruppene trener på Risenga svømmehall, og det
finnes to tilgjengelige tidspunkt for stuptrening:
Mandager 16.30-18.00
påmelding: https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=069468

Tirsdager 18.30-20.00
påmelding: https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=069470

Hilsen stupgruppa i Asker svømmeklubb

Foto: Morten Jørgensen

Dommerkurs
Kunne du tenke deg å bli dommer?
Å være dommer er en fin måte å å bidra til
klubbens arbeid samt å bli bedre kjent med
svømming som idrett. For å bli autorisert
kretsdommer kreves det deltagelse på 2
kurskvelder, fullført nettbasert opplæring,
bestått eksamen (gjøres på slutten av kveld
2) samt at man er dommeraspirant på minst
fire stevner innen 1 år etter gjennomført
kurs.
Asker Svømmeklubb skal arrangere
dommerkurs i april og oppfordrer foreldre
som kunne tenke seg å bli dommere om å
melde seg på.

Noen av klubbens flinke dommere
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Kurset er delt opp som følger:
• Kveld 1 - 10. april: Introduksjon til dommergjerningen og en rask gjennomgang av svømmereglene.
Spørsmål og svar er her viktige stikkord for deltagerne.
• Nettbasert selvstudie (skal gjøres på fritiden av den enkelte deltager - ca 2 timer)
• Kveld 2 - 17. april: undervisning, spørsmål og svar, regelgjennomgang, eksamen og en
oppsummering til slutt.
Totalt er det snakk om 6 timer med kurs fordelt på to kvelder, samt 2 timer nettbasert opplæring. Som
kretsdommer kan man være med på stevner som arrangeres i regi av Asker Svømmeklubb.
Asker Svømmeklubb betaler kursavgift og kurset skal holdes på Asker Svømmeklubb sitt kontor (Holmen
svømmehall).
Ta kontakt med dommeransvarlig Kurt Swakhoven for spørsmål eller påmelding. Mobil 934 97 549 eller
e-post til kurt@swakhoven.com.

Nytt fra svømmegruppene
Intro & Start
Lørdag 20. januar dro 15
svømmere fra Intro og Start til Ås
for å delta på rekruttstevne. Det
ble stor suksess med perser på
90% av svømmerne våre. I tillegg
stakk vi av med både 1. og 3.
plassene på stafetten. Super
innsats!

Erlend, Alisher og Intro & Start
gjengen
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Elite Ung
EN SOSIAL GJENG SOM STADIG UTVIKLER SEG…
Forrige helg dro Elite Ung gjengen på tur til Gol! Leif arrangerte, og hadde skaffet til veie en flott hytte
som huset alle svømmerne og skapte en flott ramme rundt oppholdet. I kjent dugnadsånd, bidro flere
foreldre til at turen lot seg gjennomføre, som steking av 80 kjøttkaker (Hanh), transport og måltider
(Kristin, Leif og Hanh), kjøre alt skiutstyr til Gol og hente det igjen på søndag! (Slawek), ….
Gjengen fikk unnagjort langrennsturer og 1 hel dag med alpint. Litt «stuptrening» og snøbading ble det
også tid til! Og, masse sosialt – inkludert spill og oppgaver! Jeg får stadig høre at dette er en gjeng som
har det utrolig kjekt sammen, og det tror jeg er kjempeviktig for utøvernes utvikling og motivasjon!

Takk til svømmere og alle andre som bidro til at turen ble en gedigen teambuilding suksess!

Utgave 1/2018

26 januar 2018

ASKER OPEN
Som alltid, startet svømmeåret med Asker Open. Mange hadde fått trent veldig bra siden Bærum Open
og gjennom julen, så det var knyttet spenning til hva vi kunne prestere denne gangen. Med fasit i hånd,
så ble det et veldig bra stevne (arrangementmessig og mht resultater). Svømmerne satt perser i 85% av
løpene svømmerne stilte opp i. Vi har hatt mest fokus på LÅMØ-øvelsene, naturlig nok. Og, det ble
mange forbedringer av perser og plasseringer på LÅMØ-rankingen. Linnea, Oscar, Leo og Helene
perset på alle 5 LÅMØ-øvelsene! Full pott, med andre ord!
Elite Ung forsynte seg også godt av premiebordet (20 medaljer – for å være eksakt):
Kristian innkasserte 5 gull og leverte en forrykende 100 fly på persen 1.12.31 som er nest beste tid i
Norge for 2006 klassen siste 12 mnd. Oscar tok 3 gull, 3 sølv og 1 bronse. Også han viste at også han
hadde jobbet bra med fly-teknikken på trening og «klinket til» med 1.08.79, som er pers med over 7
sekunder! Julius var «i slag» på ryggøvelsene og tok med seg 2 gull og 1 sølv. Thomas tok sølv på 200
bryst og en fin bronse på 100 fly. Mathice og Leo tok begge bronse på 100 rygg og Linnea sølv på 200
bryst. Flott levert!

LÅMØ FORBEREDELSER
Når dette skrives, har vi drøye 2 uker igjen til sesongens store mål! Vi trener målrettet for å være best
mulig forberedt når det hele «braker løs» i Nordtvedt bad, den 9. februar. Elite Ung stiller med 11 stk
som har klart kvalifikasjonskravene, i den tøffe konkurransen det er i region Øst.
Noen tips for å prestere godt følger her:
Delta på alle treninger og prioriter «attendance». Det er ingen faktor som påvirker formutviklingen mer
enn antall treningstimer!
Vær tilstede, også «mentalt»! Jeg tenker spesielt på teknikk-forbedringer hver enkelt jobber med og å
gjøre treningsarbeidet «til punkt og prikke». (DPS, frekvenser, følge start-tider, CSS-tider mm…)
Sunn mat og nok søvn (restitusjon), er også avgjørende faktorer i forberedelsene frem til konkurransen.
Hold deg frisk! Kanskje lettere sagt, enn gjort! Men, det går an å unngå «unødvendig» sykdom. Varme
klær, bruk lue og votter, unngå å gå ut med vått hår, vask hender før måltider, og ikke tren hvis du ikke er
frisk..
Vi ser frem mot en fin treningsperiode med gode forberedelser til LÅMØ og Vinterferieleir i Poznan!
😊 Rolf
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Elite Senior & Speed Elite
Hallo alle sammen,
Kanskje litt sent, men jeg vil ønske svømmere, foreldre og kolleger et godt nytt år!
2018 har begynt bra med et fantastisk Asker Open på Holmenbadet. Med 624 deltagere og 2666
individuelle starter var det mange som opplevde at vi i Asker Svømmeklubb er veldig heldige med et så
fint basseng. Jeg fikk mange komplimenter om bassenget, men ikke minst om organiseringen av
stevnet. Tusen takk til alle foreldre og ansatte som ga alle utøvere og trenere en fantastisk opplevelse!
Når vi ser litt på resultatene kan jeg som trener være godt fornøyd. Med en gjennomsnittlig pers-prosent
på 62% gjorde Speed Elite og Elite Sr en bra jobb etter at nesten alle tok en uke frie fra svømming i
juleferien (ikke uviktig!). Under er noen pers statistiker for de individuelle svømmerne.
Hva skal vi gjøre fremover? Hovedfokuset for Elite Sr er NM kortbane i Bærum i mars. Vi har flere som er
kvalifiserte til dette stevnet allerede og om noen uker er det en siste kvalifikasjonsmulighet for de som
ikke er med enda. Også utøverne fra Speed Elite har blitt invitert til å være med til Stockholm og det blir
en bra mulighet å se hvor vi er på dette tidspunktet. Det blir noen harde treningsuker og dette været
hjelper ikke mye for å holde seg frisk. Derfor, ta være på deg selv. Spis ordentlig og sørg for at du får nok
søvn.
Sven

Asker Open PBs (personal bests)
Utøver

# øvelser svømt

# PBs

Didrik

7

3

Carl-Fredrik

7

5

Sindre

7

5

Christian

7

3

Emma

7

6

Simona

8

5

Mette

6

3

Magnus

7

6

Siri

7

1

Idunn

7

5

Kristian

7

6

Nora

8

5

Georg

8

6

Eira

7

3
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EM i København
I desember gikk EM i svømming kortbane av stabelen i København. Sven tok initiativet til en sosial- og
motivasjonstur for svømmere på Elite Sr, Elite Jr og Speed Elite. Per, pappa til Emily, stilte som lagleder
og sammen tok de ansvar for ASK gjengen med totalt 19 svømmere.
Både lørdag og søndag kveld var de på plass på EM finalene. Det var litt større forhold enn på Nordtvet
eller Skjetten. Utøverne svømte også litt fortere.
Det var en veldig fornøyd gjeng som kom både slitne inspirerte hjem.

For noen var nesten det største med turen å treffe Sarah Sjøstrøm og Michelle Coleman på flyplassen på
vei hjem. De hadde
tidligere på kvelden
sett Sarah og Michelle
være med å ta
stafettgull for Sverige
på 4x50m medley.
Europamesterne stilte
sporty opp på bilde
med Ella, Synne og
Emily.

Tusen takk til Sven og
Per for en flott tur!

