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1 million til 
barnehagesvømming 
Asker svømmeklubb har fått bevilget 1 million fra Fylkes-
kommunen til å arrangere barnehagesvømming. Det er 
gledelig at ASK blir valgt til å sikre flere svømmedyktige barn i 
Asker. Oppgaven passer veldig fint sammen med svømme-
opplæringene vi allerede gjør for andretrinn i Askerskolene. 

Vi fikk den store bevilgningen etter en testperiode som 
resulterte i veldig gode tilbakemeldinger på både opplegg og 
instruktører. Ryktet spredte seg som ild i tørt gress og vi har 
hatt stor pågang fra barnehager i Asker som ønsker 
svømmeopplæring.  

Vi startet opp første onsdag etter påske med barnehage-
svømming på Risenga fra kl. 9 - 14.30. I løpet av en dag var 
over 100 barn i bassenget sammen med instruktører Vera og 
Lina.  

Planen er at barnehagesvømmingen etterhvert også vil fylle 
opp Holmen svømmehall de dagene som i dag benyttes til 
skolesvømming (når denne er ferdig).  

Vi regner med å ha gjennomført opplæring for nærmere 250 
barn før sommerferien starter. 

Instruktører Tone, Malene, Vera og Lina får hendene fulle! 

                                                                                                      

5 kjappe 

Navn: Olivia  

Alder: 9 

Gruppe: 
Intro 

Treningsøkter  
i uken? 2 svømming + 1 
håndball 

Hva motiverer deg? Det er 
veldig gøy å være i vannet 

Hva gjør du når du ikke er i 
vann? Spiller spill, er ute og 
leker med venner 

Hvordan ser fremtiden ut? Har 
ikke helt tenkt på det enda 

Hvem ser du opp til? Pappa 
og mamma motiverer meg, 
og er veldig gode 
støttespillere 

Hvilke mål har du for 
svømmingen? Å bli bedre på 
ALT 

Sven’s                      
quote of the week 

"Home is where the pool is" 

    ASK NYTT    
            trivsel, trygghet og prestasjon i vann
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Svømmeskolen 
Intensivkurs – Crawlkurs for voksne nivå 1 og 2!

Ønsker du å bedre dine crawlferdigheter før sommeren? 

Vi kjører i gang med et intensivkurs for voksne som kjenner til 
crawl, men ønsker mer veiledning. Timen baseres på å lære de 
grunnleggende teknikkene for god crawl. 

Det settes vekt på øvelser for linjeholdning, pust og beinspark. 

Oppstart fra 22.05 frem til sommeren. 

Antall ganger: 7 

Pris: 500kr + inngangsbillett til svømmehallen + 
medlemskontingent 

For påmelding og mer informasjon: 

https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=072874 

Mvh. 

Ingvild Y. Eknes 

Svømmeskoleansvarlig,  

 

                                                                                                      

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 

https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=072874
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
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  Nytt fra svømmegruppene 

  Elite Sr & Speed Elite 
   Bergen Swim Festival 
    Med et stort lag med svømmere fra Elite SR, Elite JR, Speed  
    Elite og Elite Ung deltok Asker SK på Bergen Svøm Festival  
    (BSF) fra fredag 13 april til søndag 15 april. BSF kan godt kalles  
    den største svømmekonkurransen i Norge. Med internasjonale  
    topputøvere er det alltid en opplevelse og med Philip Heintz  
    og Sarah Sjøstrøm fikk alle se hvor fort menneskeheten kan  
    bevege seg gjennom vannet. Det var en inspirasjon for alle som  
    var med! I tillegg ble det kjempegode resultater med mange  
    perser fra ASK laget på det første langbanestevnet denne  
    sesongen. 

    Christian Dyrkorn fortsetter med en stadig utvikling denne  
    sesongen. Han klarte det å svømme pers på 7 øvelser og var  
    med i 4 junior finaler - den mest produktive svømmeren på ASK  
    sitt lag. Emma Lu Eikemo viste  alle at man også kan få gode  
    resultater når man ikke er helt frisk og hun svømte pers på 5  
    individuelle øvelser og kvalifiserte seg til senior finale på 200  
    rygg. Kjempebra mental jobbing fra Emma! I tillegg var det Eira  
    Ytre-Eide som svømte et kjempebra stevne og forbedret seg 6  
    ganger. Magnus Lågøyr klarte det å sette pers på 5 øvelser og  
    viste at han har jobbet hard med utvikling av teknikken sin. Du  
    er på rett vei Magnus! Mette Helgesen perset på 8 forskjellige  
    øvelser og spesielt hennes 200 fly var imponerende: hun perset  
    med ett sekund i forhold til kortbane tid! Også Nora Vælitalo  
    hadde en god opplevelse i Bergen med 8 pers blant annet en  
    veldig bra 200 bryst. Andreas Nordang er også tilbake med  
    blant annet pers på 50 fly og100 fly. Synne Pretorius fikk til slutt  
    æren av å delta på 200 rygg finale på junior klasse og hun  
    forbedret seg to ganger på denne øvelsen denne helgen. I  
    tillegg var det pers på 5 andre øvelser. 

                                                                                                      

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. 

Foto: Kirstin Efskind
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Som trener må jeg innrømme at det alltid er gøy å være med på konkurranse i Ado Arena i Bergen. 
Atmosfæren i svømmehallen er sånn man forventer på et stort stevne: seriøst men likevel avslappende 
og gøy. Asker svømmerne viste at vi valgte riktige vei på Kypros og svømte fort på grunn av god teknikk, 
bra utholdenhet og smart og fokusert svømming. Gjør man det ofte nok på trening og i konkurranse, da 
faller tingene automatisk på plass og det er akkurat det mange opplevde denne helgen. Veldig bra! 
Neste stopp: OI Open! Gleder meg allerede til en god helg i 50 meters bassenget i Oslo. 

Sven 

Elite Ung 

Bergen Swim Festival! 

  

Elite Ung gutta ser hvordan man svømmer 100 fri på under 50 sekunder… 

Elite Ung deltok på sitt første internasjonale toppstevne 14-16 april. Som det yngste elitepartiet i 
klubben var hovedmålet læring og erfaring, og selvfølgelig - svømme best mulig på langbane. Vi stilte 
med våre 2004 og 2003 modeller, og konkurrerte i «juniorklassen», dvs samlet klasse for alle svømmere 
født 2001 til 2005. Resultatmessig ble det satt langbaneperser «over en lav sko» og selv om det var 
lenge siden vi konkurrerte i 50-meters basseng, så løste svømmerne den oppgaven på en veldig god 
måte. Det var også flere som slo sine kortbanerekorder på stevnet! Skikkelig moro! 

Det ble et veldig bra opphold i Bergen! Været viste seg fra sin beste side med sommerlige temperaturer 
og «nesten» null regn… Vi bodde veldig bra på Steens hotell, med kun 10 minutter gange til AdO-arena. 
Hotellet eies for øvrig av Liv og Lasse Steen (Kesias foreldre) og Lasse var den perfekte vert for 
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oppholdet og sørget for at vi fikk «kraftfor» både tidlig og sent, samt god restitusjon og søvn. Kirstin 
Efskin var reiseleder og sørget for at alt «gikk på skinner» fra start til mål og tro til der det var nødvendig! 
Tusen takk for hjelpen! 

Målsetningen med oppholdet ble så absolutt innfridd! Vi svømte bra, fikk se våre eldre Elite-svømmere 
komme til 10 finaler, vi fikk se svømming i verdensklasse og det var veldig bra teambuilding på tvers av 
gruppene. Med andre ord:  

Motivasjon for videre satsning og tro på at det en gang er mulig å nå toppen for våre yngre 
utøvere! 

   

Kristian Tronstad fosser frem til seier på 200m fly.  Ane Basberg, Sofie Østbye, Linnea Must, Elise Velund med flott 5.plass på 
4x100 ind. Medley lag 

Sandefjord Open 15-16 april                             
Elite Ung sine yngre utøvere (2005-2006) satt kursen for Sandefjord forrige helg, for å delta på SaS-
Open! Og ASK-svømmerne satt sitt bestemte preg på stevnet! Igjen ble det satt flerfoldige perser og 
gjengen fra Asker viste konkurrentene hva de var gode for i bassenget. Totalt fikk vi 10 gull og 
gullgrossisten Kristian sørget for 7 av disse, Ane fikk 2 gull og Linnea 1 gull. Og alle svømmerne våre 
havnet på pallen et flertall ganger! Men, viktigst av alt! Fin personlig fremgang og utvikling i 
svømmingen! 

Mange Gratulasjoner! 😊   

Med hilsen 

Rolf 

Trener: Elite Ung 

Kristian Tronstad: 7 gull og 2 bronse

Ane Basberg: 2 gull og 3 sølv

Linnea Must: 1 gull, 1 sølv og 1 bronse

Sofie Østbye: 2 sølv og 3 bronse

Aksel Smeby-Iden og Elise Velund: 2 bronse
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Hai, Intro, Start & Konkurranse 

Her er en kort rapport fra mini-stevne som foregikk lørdag 14. April. 

Siden elitesvømmerne våre denne helgen er på Bergen 
Swim Festival, utnyttet vi sjansen til å arrangere et 
Ministevne for Hai, Intro, Start og Konkurransegruppene 
våre! 

Det var 25 barn som svømte 25m og 50m øvelser, samt 
100m individuell medley. Trenerne stilte også med 
stafettlag i 4x25m fri, hvor både Stine, Anette, Lorang og 
Alisher fikk krampe underveis... Trenerne tok 2. plass i 
stafetten,- mot 6 lag bestående av våre egne utøvere. 
Gratulerer med fantastisk innsats! 

Etter stevnet hadde vi sosial samling, med kakespising 
og utdeling av premier til alle. 

Tusen takk for en utrolig hyggelig dag,- og til alle 
foreldre som stilte opp og hjalp til!  

Mvh  Alisher R. 

                                                                                                      


