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Årsmøte 

Velkommen til Årsmøte 2018 

Dato:    Tirsdag 20. mars 2018 
Tid:       kl. 18.00 – 19.00 
Sted:    Sosialrom i kjelleren, Holmen svømmehall 

Etter årsmøtet er det årsfest der det vil bli servert middag i 
samme lokaler. 
Tid:       kl. 19.00 – 21.00 
Egen påmelding for dette er sendt ut og ligger tilgjengelig her: 
(https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=071733) 
Frist for påmelding til Årsfest: 10.03.18 

For å ha stemmerett på årsmøtet og være valgbar til verv må 
man ha fylt 15 år, være registrert som medlem senest en 
måned før årsmøtet, og kontingenten må være betalt. 

Du registrerer deg som medlem her (https://tryggivann.no/
kursinfo.aspx?kursid=70850).  
Regning for kontingenten kommer da på e-post. 

Send mail til admin@askersvom.no hvis du trenger hjelp. 

Vi oppfordrer foreldre til å støtte klubben gjennom registrering 
av medlemskap. 

Hilsen Styret 

                                                                                                      

5 kjappe 

Navn: Thea   

Alder: 10 

Gruppe: 
Start 

Antall 
treningsøkter  
i uken? 4 svømming + 2 turn 

Hva motiverer deg? 
Storesøster, Maiken 

Hva gjør du når du ikke er i 
vann? Øver på turning, koser 
med hunden Mira 

Hvordan ser fremtiden ut? Jeg 
vil bli lege 

Hvem ser du opp til? 
Storesøster, Maiken 

Hvilke mål har du for 
svømmingen? Bli enda bedre 
enn Maiken til å svømme 

Sven’s                      
quote of the week 

"Failure is simply the 
opportunity to begin again, 

this time more 
intelligently" 

    ASK NYTT    
            trivsel, trygghet og prestasjon i vann

https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=071733
https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=70850
https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=admin%40askersvom.no
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Svømmeskolen 
Baby- og småbarnssvømming med Asker svømmeklubb
Hovedmålet med å delta på babysvømming er å lære babyen å 
være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i 
vann, uansett dybde. I tillegg til den fysiske treningen, får 
babyen en psykisk stimulering. For ikke å snakke om 
muligheten 
familien har 
til sosialt 
samvær. 
Man treffer 
andre 
familier med 
små barn og 
kan utveksle 
tanker, ideer 
og 
erfaringer. 

Småbarnssvømming er en fortsettelse av babysvømming, og er 
for barn i alderen 1 -5 år. Foreldre deltar aktivt sammen med 
barnet. Aktiviteten er preget av mye lek og moro! Barna får 
utfordre seg i diverse aktiviteter og får kyndig veiledning av 
instruktør. Det er Norges Svømmeforbunds klare mål at alle 
skal lære å svømme, og det er viktig å ta tak i tilbudet for denne 
aldersgruppen, slik at grunnlaget for svømmedyktighet kan 
legges så tidlig som mulig. 

Asker svømmeklubb starter med en ny runde av baby- og 
småbarnssvømming fra mandag 12.03 og tirsdag 13.03 på 
Risenga svømmehall. Kurset går over 8 uker, og strekker seg til 
slutten av mai. Fra mai til sommerferien vil det arrangeres et 
intensivkurs med fokus på sikkerhet slik at både barn og 
voksne møter sommerferien med bedre svømme- og 
livredningskunnskaper. 

Kurset koster 1300kr + inngangsbillett til bassenget (pris for 
barn gjelder), og en medlemskontingent på 250kr (gjelder pr. 
kalenderår). 

Påmelding gjøres gjennom: www.tryggivann.no 

Vi gleder oss til å ta imot både nye- og gamle deltakere. 

Spørsmål henvendes til: babysvom@askersvom.no 

 

                                                                                                      

Kontakt oss 

Følgende ansatte og frivillige 
svarer gjerne på spørsmål:                        

• Kåre Møllerhagen -        
Daglig leder  
kare@askersvom.no 

• Ingvild Youngblom Eknes  - 
Svømmeskolen & 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 

Facebook 

www.facebook.com/
askersvommeklubb/ 

ASK Nytt 

Send ditt bidrag, dine 
kommentarer eller tips til 
asknytt@askersvom.no 

mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=babysvom%40askersvom.no
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
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     Minipolo 
       Åpen dag Minipolo - en suksess!

    Vi ønsker å takke alle som deltok på Åpen dag for Minipolo,   
    torsdag den 15.02. Det var 6 ivrige og entusiastiske barn som  
    møtte opp for det nye tilbudet,- og sammen med de 2 spente  
    instruktørene var det full fart i bassenget denne kvelden! 

    Vi starter opp med fast trening fra torsdag 01.03 på Holmen  
    svømmehall. 

    Minipolo tar utgangspunkt i idretten vannpolo, men er gjort  
    lettere å spille og trene ved å forenkle reglene og krav til utstyr.  
    Minipolo gir barn og unge en ypperlig mulighet til å ha det  
    moro i vann. Sport, lek og mestringsglede i et godt samspill. 

    Direkte påmelding gjøres her:  
    (https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=70642) 

    Dag: Torsdager 
    Tid: 19.45-20.00 (landtrening) 
            20.00-20.45 (vanntrening) 
    Pris: 450kr/mnd + 250kr medlemskontingent  (1 gang pr.  
    kalenderår) 

    Bli med da vel! 

                                                                                                      

Påmelding Årsfest 

Husk å melde deg på årsfesten 
innen 10. mars. Dette gjøres i 
Trygg i vann. Linken finner du 
her på første side eller på 
askersvom.no. Egenandel for 
årsfesten er kr 100.  

Våre støttespillere 
og sponsorer 

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

https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=70642
http://askersvom.no
http://askersvom.no
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Synkron 

Helgen 23-25. februar ble det arrangert treningshelg og stjerne-
konkurranse på Sogn bad og arrangør var Oslo idrettslag. 

I den uapproberte delen av konkurransen stilte  Asker synkron med  2 
jenter i Stjerne 1: Kristin Thormodsdottir og Thea Halle Skagen og 1 jente i 
i Stjerne 3: Miriam Myhre. 

Vi er veldig stolte over hvor flinke utøvere vi har i klubben vår 😊  

Nedenfor er resultatene for 1-3. plass i stjerne 3, 6, 8 og 10 som våre jenter stilte i. 

Gratulerer til dere alle :

Stjerne 3:  
� Hannah Spangler Roa - OI synkron. 84,7 poeng 
� Marija Krautmacher - OI synkron. 80,5 poeng 
� Lana Abo Obaid - OI synkron. 72,6 poeng 

Luxembourg figurer: 
� Marit Sofie Nivie - OI synkron. 94,7 poeng  
� Sara Mathea Kogstad - OI synkron. 92,5 poeng 
� Tara Kjøl - OI synkron. 88,3 poeng 

Stjerne 6:  
�  Katarina Frølich - OI synkron. 88,2 poeng 
�  Caroline Sandanbråten - Asker Synkron. 88,1 poeng 
� Mathea Sending - Asker Synkron. 86,6 poeng 

Stjerne 8:  
� Kinga Nilsen - Asker Synkron. 74,8 poeng 
� Hedda Hjortdahl - Asker Synkron. 73,5 poeng 

Stjerne 10: 
� Sunniva Torstensen - Asker Synkron. 99,9 poeng 
� Hannah Semb Rognan - Asker Synkron. 95,5 poeng 
�  Ylva Sofie Lærum - Asker Synkron. 94,0 poeng 
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Nytt fra svømmegruppene 
Elite Senior & Speed Elite 
Järfälla i Stockholm

Fredag 16. februar kl. 15 samlet 13 svømmere og 1 trener seg på Asker stasjon for å begynne reisen til 
Stockholm, hvor vi som Asker Svømmeklubb skulle delta på Järfälla Nationella. Etter en times flytur 
ankom Carl-Frederik, Didrik, Christian, Kristian N., Oscar, Joakim, Sindre, Siri, Mette, Idunn, Nora, Emma, 
Emily og Sven Stockholm Arlanda, hvor vi tok flytoget til Stockholm sentrum. Derfra ble det 
lokaltog til Barkarby, hvor vi skulle overnatte på 'The welcome hotel'. 

For de som ikke vet det enda, her er en viktig nyhet: Svømmere spiser mye! Det fant jeg ut igjen da vi 
ankom hotellet og alle begynte til å spise middag. Det var hamburgere, pizza og andre saker som 
forsvant uten problemer i magene til utøverne. Og dette mønsteret skulle fortsette dagene etter da vi 
var på "All Stars" restauranten for å spise lunsj, hvor det var en stor buffet tilgjengelig. Samtidig vil jeg 
påpeke at flere ikke helt skjønner enda hva det betyr å spise variert og balansert selv om jeg og flere 
andre har snakket om det flere ganger. Jeg vil fortsatt gjenta beskjeden en gang til: Det er ikke noe feil 
med å spise hamburger, men hvis du gjør det hver dag, da er det godt mulig at kroppen ikke får 
restituere bra nok og til slutt blir tom for energi. Jeg håper at noen blir litt mer bevisst det framover. 

Men selvfølgelig har jeg noe å fortelle om selve svømmingen også. Svømmehallen selv var litt eldre og 
hadde 8 baner, og det var sikkert  mulig å svømme fort. I tillegg tok øktene ikke lang tid (sirka en time) 
og det betydde at det ikke var mye tid i mellom de forskjellige øvelsene. Dette skulle ikke påvirke Oscar 
i det hele tatt. Han perset på alle øvelsene og hadde dermed en fantastisk konkurranse. Emma og Idunn 
hadde det også veldig gøy. Begge jentene svømte flere pers og kunne ofte finnes på podium for å 
motta en medalje for deres prestasjoner. Det var Didrik Backen som kanskje svømte den mest 
imponerende 200 fly i livet sitt. Etter en kontrollert åpning på 1.13 etter 100 meter, kjørte han frem på 
andre 100 meter og fullførte den med 1.12, som betydde en negative split race og en bra pers på 2.25. 
Emily koste seg også på 
stevnet. Med god frekvens 
og undervannsarbeid 
svømte hun på flere pers 
denne helgen blant annet 
på 100 rygg, 200 rygg og 
200 fri. Joakim svømte en 
bra pers på 50 rygg og et 
bra race på 200 fri. Carl-
Frederik viste god form på 
alle ryggøvelsene og 
svømte bare noen tideler 
over persene sine. 
Christian svømte to pers 
på 50 rygg og 400 fri, 
mens Kristian viste at han 
er på vei tilbake med en 
god 100 fri på 4 x 100 fri 
stafetten. Også Mette 

                                                                                                      I korketrekkeren under vinterferieleir
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gjorde det bra med en god tid på 100 fri! Nora svømte en pers på 200 fri og Siri svømte et bra løp på 
100 bryst på 4 x 100 medley stafett. Til slutt vil jeg rose Sindre, ikke bare på grunn av at han spiste mest 
av alle, men spesielt på grunn av sin gode svømming blant annet på 100 rygg og 200 fri. Det var en fin 
helg med gjengen med gode resultater. 

Resultatene av Järfälla Nationella finnes her: 
(https://www.livetiming.se/results.php?cid=3828&session=0&all=1) 

Vinterferieleir
Vi skulle få en fin uke etterpå også med vinterferieleiren på Holmenbadet. Med 9 svømmetreninger, 4 
styrketreninger, en utrolig gøy tur til korketrekkeren og pizza for lunsj på fredag opplevde alle en god og 
gøy treningsuke. Vi nærmer oss NM for de som er kvalifiserte og for de som ikke er kvalifiserte skal vi ha 
stevne på Kolbotn denne helgen. Jeg ser fram til god svømming i de neste ukene! 

Sven 

Elite Ung 

LÅMØ 2018

Det ble et begivenhetsrikt LÅMØ for ELITE UNG 9-11. februar! Her er litt av høydepunktene: 
 
Kristian ble LÅMØ mester i klassen gutter 2005. Det ble seier i 4 av 5 løp, og 
han satt pers i 4 av 5 løp! Sterkt! Etter min mening, gjorde han kanskje "sitt 
beste løp" på 200 bryst (IKKE, favorittøvelsen!) perset med 3 sekunder og fikk 
en fin 7.plass i øvelsen og var "superhappy"! Hvorfor? Fordi han lyktes med 
arbeidsoppgavene!! Det er vinnerholdning! 
 
Julius og Linnea tok hver sin bronsemedalje på hhv 200 rygg og 200 bryst! 
"Full klaff"- og kjempegøy at de tok sine første LÅMØ-medaljer i dette tøffe 
selskapet! Oscar og Julius ble premiert for hhv nr 5 og 6 plass sammenlagt i 
2004-klassen. 

«Best når det gjelder»: 
Det er et uttrykk vi alltid håper skal slå til i mesterskap, men topp resultater og persing 
kommer ikke «rekende på ei fjøl». Det er mange detaljer som skal stemme for at man skal yte maksimalt i 
hvert løp. Det krever styrke, både mentalt og fysisk, å gjennomføre 5 øvelser - hvor 4 av løpene teller 
med i sammendraget. Derfor var det veldig gøy at; 

- Julius, Linnea, Mathea, perset i 5 av 5 øvelser!!  
- Sofie, Oscar, Miguel og Kristian satt bestenotering i 4 av 5 øvelser!  

Det må vi ha lov og si er kanonbra! 

Julius ble mesterskapets "klatrer" (hoppet fra 13. til 6. plass) og Sofie og 
Linnea klatret 5 plasser (til hhv 14. og 16. plass). 

 

                                                                                                      

Kristian

Sofie og Linnea

https://www.livetiming.se/results.php?cid=3828&session=0&all=1
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Jeg må også gi honnør til de som var syke tett opp mot mesterskapet, og mistet avgjørende trening og 
oppkjøring, men likevel holdt humøret oppe, gjorde kjempegode resultater og enten perset eller 
svømte ned mot sitt aller beste! Veldig bra! 
 
Til slutt må jeg si at gjengen var utrolig flinke til å støtte og heie på hverandre underveis! Det er så bra å 
se utøvere som både evner å glede seg over egen, og ikke minst, andres suksess! 
�  

TRENINGSLEIR I POLEN
Vinterferieleiren ble denne gang lagt til Poznan. Deltagelsen var stor og forventningene i dagene før 
minst like stor!!!, så det var en spent gjeng vi møtte på Asker Stasjon grytidlig lørdag morgen. Flyreisen 
og bussturen nedover gikk veldig greit, uten problemer av noe slag.  

Støtteapparatet bestod denne gang av Morten Tronstad og Solveig Tellevik, som jeg først som sist kan gi 
mye av æren for at leiren gikk på skinner fra dag 1. For de som ikke har vært med på leir før, så kan jeg 
røpe at treningsleir ikke er noe «slaraffenliv», verken for utøvere eller støtteapparat. Alle stod på fra 
morgen til kveld! Morten sørget for at alle de små og store utfordringer/oppgaver ble effektivt ryddet av 
veien og Solveig hjalp til med treneroppgaver til lands og til vanns. Tusen takk for hjelpen, begge to!  

Gjengen gjennomførte 11 svømmeøkter på 7 dager, med veldig bra innsats hele veien. 
Treningsanlegget i Poznan er enormt, med både 12x25m og 10x50m basseng, samt gymrom vegg i 
vegg med bassenget og 4000 sitteplasser på tribunene. Når det i tillegg kun er 5 minutter å gå fra 
hotellet til hallen, så ligger veldig mye til rette for en vellykket leir rent treningsmessig. Vi synes også det 
var ganske kult og inspirerende å trene side om side med 6 polske landslagssvømmere, som alle hadde 
deltatt i OL i Rio!  

Utøverne har hatt fin progresjon i treningsarbeidet gjennom de siste månedene, og målet var at gruppa 
skulle klare å komme opp på et høyere nivå enn på høstleiren i Fyresdal. Med «nivå», så mener jeg evnen 
til å svømme bedre teknisk, i høyere fart, over lenger tid og over en lengre totaldistanse. Jeg kan røpe at 
dette gikk over all forventning! Over de 11 treningsøktene i vann, så passerte vi 50 000 meter i total 
utsvømt distanse. Det var «ny uke-rekord» for samtlige, og 13 000 meter lenger enn i Fyresdal. Nå er ikke 
antall meter noe mål i seg selv, men det sier mye om treningsinnsatsen svømmerne var villig til å legge 
ned.  

For å klare dette er det en del «nok»-
èr som måtte på plass: 

• Nok mat, nok drikke,  nok 
restitusjon mellom øktene, 
nok god søvn og mye 
uttøyning. Disse oppgavene 
tok utøverne på alvor (stort 
sett) hele tiden 😊  og 
samtlige holdt seg friske 
underveis. Kjempebra! 

Oppsummeringsvis, så tror jeg at 
alle var enig om at dette var en 
særdeles vellykket leir, hvor vi fikk 
trent veldig bra, det sosiale var som 
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alltid på topp, hotellet fungerte upåklagelig og maten var variert og god! Poznan er i tillegg en trygg og 
hyggelig by å oppholde seg i, noe jeg føler er veldig viktig når vi har ungdommer med på tur. Selv om 
temperaturen var +/- null grader det meste av tiden og det var omtrent like «surt» som hjemme, så kom 
vi oss ut og fikk sett gamlebyen, vært på kino og besøkt et av byens flotteste shoppingsenter. Vi kommer 
gjerne tilbake til Poznan ved senere anledning! 

Rolf A 

Konkurranse 1 & 2, Start og Intro 

Svømmere fra Konkurranse 1 og 
2, Start og Intro hadde 
vinterferietrening på 
Holmenbadet. Det var 
kjempebra innsats på treningen 
både i bassenget og i gymsalen 
og masse gøy med stafetter og 
minipolo😁  

Mvh  Alisher R. 

Masters 
17  Askersvømmere klare for årets Masters NM. 

Helgen 1-3.mars er det klart for 
Masters NM. I år stiller Asker 
med 17 voksne svømmere i 
alderen 38-72 år. Rolf Arne har 
trent de godt, og gjengen er klar 
for å markere klubben på NM-
kartet. Flere har også trent på 
egenhånd i og utenfor hallen. 

Svømme-entusiasmen er derfor 
stor når de skal gjennomføre 64 
starter og 8 lagstarter med høyt 
tempo. 

                                                                                                      


