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ASK NYTT
trivsel, trygghet og prestasjon i vann

5 kjappe
Navn:
Milla
Alder: 10
Gruppe:
Sjøløve
Treningsøkter i uken? 1
svømming + 2 tennis + 2
fotball.
Hva motiverer deg? Elsker å
være i vann og har
storesøsken som svømmer.
Hva gjør du når du ikke er i
vann? Trener andre idretter,
freser rundt på sykkel med
venner og leker med Barbie.
Hvordan ser fremtiden ut?
Spiller fotball for Liverpool.
Kan også bli president i USA er født der.
Hvem ser du opp til?
Mohamed Salah, fotballspiller
på Liverpool. Har er god.
Hvilke mål har du for
svømmingen? Jeg vil bli
bedre til å svømme.

Coach Sven Jaeger is moving
on…..
Coach Sven has been offered and accepted a new position
with KNZB (Royal Dutch Swimming Federation) as an assistant
within the Dutch National Team program. He intends to
remain, functioning in his current role, through the end of this
season (NM langbane 15/07/2018).
Over the past 2 years Svens has
been instrumental in our efforts
to increase commitment and
improve performance. His
influence and expertise will be
missed.
Although saddened by his
departure, I support his decision,
share in the excitement created
by this new opportunity and wish
him the best now and in the
future.
The board, Kåre and I have
already begun discussions as to
our best approach. Our objective will be to secure a coach who
will work seamlessly with the other coaches on staff with the
qualities and experience needed to advance the progress
made throughout Svens tenure. I assure everyone, a
satisfactory solution will be found.
We (board, Kåre and I) will provide updates as things develop.
Linck Bergen

Sven’s
quote of the week
"You never leave from where
you are until you chart a
course to where you’d rather
be!"

Head Coach
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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 & Stup
kurs@askersvom.no
• Hilde Skaslien -
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Kompetansehelgen 2018
Kompetansehelga er en konferanse som er åpen for deltakere
fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund.
Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og
organisasjonsforståelse vil utvikle klubben, og slik sikre at det
er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i
klubben. Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få
innblikk i norsk svømmeidrett (alle grener), lære mer om sin
rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen
klubb. Seminaret vil gi faglig påfyll og gode ideer og verktøy
for utvikling av egen klubb.

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

Årets kompetansehelg holdt sted på Thon Hotel Oslo Airport,
fra fredag 20. april til søndag 22. april. Asker svømmeklubb
stilte med 13 deltakere som i løpet av helgen deltok på ulike
forum:
- Forum for svømmeskoleansvarlige
- Forum for klubbledelse
- Forum for synkron

Hjemmeside

- Forum for minipolo

www.askersvom.no

- Forum for hovedtrenere

Facebook

- Forum for hovedinstruktører

www.facebook.com/
askersvommeklubb/

I de ulike forumene ble deltakerne utfordret til å jobbe med
temaer og utvikling av de arbeidsområdene de møter til
daglig. Dette både gjennom foredrag, gruppeoppgaver og
mindre dialoger. I tillegg er dette en flott arena for å bygge
nettverk, bli kjent med andre klubber og skape nye bekjentskaper. Vår egen svømmeskoleansvarlig, Ingvild hadde søndag
morgen en presentasjon om motivasjon, kvalitet og
engasjement sammen med Svømmeskoleansvarlig Caroline fra
Lambertseter.

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

Det var totalt 300 deltakere fra 93 klubber som deltok på

Utgave 7/2018

Asker Vårstevne
Husk å sett av helgen 25-27
mai. Da braker det løs med
Asker Vårstevne. Mer
informasjon samt vaktlister og
bakelister vil snart bli sendt ut.
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konferansen. Svømmeforbundet har gjort en fantastisk jobb i å
arrangere konferansen, samt å sette opp gode og relevante
foredrag og temaer. Vi gleder oss til å ta fatt på alle tiltaksområdene fra helgen, samt videreformidle ny kunnskap til
resten av klubben
Hilsen administrasjonen

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.

Ingvild ‘in action’ - foto: Dana Stefanescu

Svømmeskolen
Bli med på sommerens morsomste camp!
SPLASHCAMP gjennomføres for første gang på Holmen
svømmehall i uke 32. Splashcamp har fokus på aktivitet på land
og i vann. En flott arena for å utvikle sine svømmeferdigheter,
danne nye bekjentskap og være i aktivitet.
Bassengtreningen vil ha fokus på svømmeopplæring basert på
nivå til deltaker. I tillegg til dette vil det være fokus på lek,
mestring, sosialisering og noe livredning. Det vil også være en
kort introduksjon til våre andre grener i løpet av uken (synkron,
stup, minipolo). Aktivitetsprogrammet har fokus på
koordinasjon, samarbeid, lek og trivsel. Alle barna vil være
samlet under aktivitetsprogrammet, uavhengig alder og
inndeling fra bassengtreningen.
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Bassengtreningen er delt opp i to grupper:
• Begynneropplæring (http://askersvom.no/opplaeringskurs-barn/) som vil ha

undervisning i opplæringsbassenget på Holmen svømmehall
• Videregående opplæring (http://askersvom.no/videregaende-opplaering/) som vil ha
undervisning i 25m på Holmen svømmehall
Campen arrangeres fra mandag til fredag i uke 32, fra 09.00-15.00 hver dag.
Påmelding gjøres gjennom tryggivann.no (http://tryggivann.no/):
• Begynneropplæring i opplæringsbassenget uke 32 gjøres her
(https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=073359)
• Videregående opplæring i 25m bassenget uke 32 gjøres her
(https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=073360)
Les mer om Splashcamp på vår hjemmeside: http://askersvom.no/splashcamp/
Vi gleder oss til å en uke full av glede, sosialisering og aktivitet!
Svømmehilsen,
Dana og Ingvild i svømmeskolen

4 mai 2018

Utgave 7/2018

4 mai 2018

Intensivkurs baby- og småbarnssvømming
Vi i Asker svømmeklubb synes det er for tidlig å «ta sommeren» allerede i mai, og inviterer derfor til
intensivkurs for baby og småbarn i mai/juni.
Dette er årets viktigste svømmekurs, som forbereder barnet til badesesongen. De fleste av oss tilbringer
sommeren ved sjøen, og barna trenger å være trygg i vannet for å nyte sommeren. Barn lærer best av å
være sammen, og derfor er et intensivkurs et godt alternativ.
Kurset vil ha fokus på livreddende faktorer og lek i vann. Barna skal ha det gøy, og vi legger til rette for
morsomme aktiviteter og utfordringer i vannet. Vi legger inn pauser i kurset, da barna trenger å lade litt,
spise litt og ta et dobesøk. Siste kursdag vil det bli premie og diplom til deltakerne!
Påmeldingen åpner torsdag 10. mai klokken 12.00 gjennom
http://tryggivann.no/
Kursdagene er lagt opp som følger:
Baby 0-6mnd
Baby 6-12mnd
Baby 1-2år
Småbarn 2-4år
Småbarn 4-5år

Mandager 13.30-14.15
Mandager + Tirsdager 14.15-15.00
Mandager + Tirsdager 15.00-15.45
Mandager + Tirsdager 16.00-17.00
Mandager + Tirsdager 17.00-18.00

Oppstart er mandag 28.05, og siste
kursdag er tirsdag 19.06.
Sted: Risenga svømmehall,
opplæringsbasseng
Pris: 1300kr + medlemskontingent +
inngangsbilletter til bassenget
(for baby 0-6mnd er prisen 650kr)
Spørsmål henvendes til
babysvom@askersvom.no
Vi håper å se deg!
Hilsen Dana og Ingvild i Svømmeskolen

Foto: Undervannsfotografen
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Nytt fra svømmegruppene
Elite Sr & Speed Elite
A little story about coach Jay
It has been about 12 years now since I left the United States while being a part of the Oshkosh YMCA
Dolphin swim team. At the time I was 23 years of age and I was swimming with a group of high school
kids, of which the next eldest person on the team, was five years younger than me. Why then would a 23year old want to be a part of an age group swim program? Answer: It was the best environment for me
to thrive in and achieve my goals, which during my swim career always has been, to be the best
swimmer I could be.
Why then was this team more favorable than for example the local college team, which was more
compatible to me in terms of age? First and foremost it was because of the coach! Coach Jay made me
feel welcome on the team from the beginning. As I approached him with the question: "Would it be
possible to swim with you guys?", he looked at me for a second, thought about it for a couple more, and
then very plainly replied: "Sure, I'll let you swim with us". And as simple as that I became a part of his
team.
During the season I got to know coach Jay as an
honorable man who led by example. As excited as
he was to improve the swimming skills of all of his
athletes, he was equally interested in developing
the person at the same time by integrating a set of
core values in his daily practices. The words
"100% accountability" would pass by often and it is
these words that are still with me every day in any
situation. Open translation: There is no
outside excuse for not achieving what you want.
Another way of saying it would be: "If it is to be,
it's up to me!"
Jay would sit us down regularly (at least once a
week) and would talk about and explain his
experiences as a coach and as a human being. He
would talk about his favorite book named "once a
runner" as he himself had had a rewarding career
in track & field as a high school and college student. In addition he would talk to his athletes about
school, family, friends, future plans, goals, dreams, fears and pretty much every other topic that would be
important to have a discussion about. As for myself, I found myself talking to Jay quite a lot. He often
listened to me talk about my doubts about where to go in life, and although he already knew the answer
to many of my questions and concerns, he let me struggle around with them and patiently guided me
forward. He wasn't surprised at all when I told him a few years later that I had become a swim coach.
Instead he looked at me and with a smile on his face he said: "You have known all along that you'd be a
coach".
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You might ask: Were there any good swimmers on his team? Answer: Yes, absolutely! Many of the kids
that Jay developed went on to a level 1 university program where they would get a scholarship to swim
for the college team. But as you might understand by now making people faster wasn't his only goal. To
him developing their personalities was just as important, because he understood that success comes as
a direct result of the person that you are.
As I'll be leaving the club in a few months to take up my next challenge with the Dutch national team, it is
my hope to leave some of Jay’s philosophy with each and every one of you. I believe wholeheartedly
that these principles will not only help you to become a better swimmer but will also help you become a
stronger person, ready to take on any challenge ahead. In return I want to thank you as swimmers for all
the great experiences you have provided me with, and I will come to look back upon my time in Asker as
a very rewarding one.
But please be aware, we're not done yet! The season runs until July and I demand nothing but the best
from you until the curtains close. So get ready for training!
Sven

Elite Jr
Bergen Swim Festival 2018
Athletes from ELITE SENIOR, ELITE JUNIOR and ELITE UNG made the journey to Bergen to compete
alongside the world’s best at the Bergen Swim Festival. Our objectives were simple...
1. Swim fast… “Jump-starting” the short, but very important long course season.
2. Gain knowledge… by watching world-class performers first hand.
Some of the Top International Performers on hand were…
Sarah Sjöström (2X Olympian; 100FL Olympic Champion; 6 Current World Records: LC 50-100FR,
50-100FL; SC 200FR, 100FL)
Pieter Timmers (2X Olympian; 100FR Olympic Silver Medalist)
Philip Heintz (2X Olympian; 200IM Silver Medalist, World SC Champs; 200IM Champion, European
Champs)
Giedrius Titenis (2X Olympian;
Bronze Medalist LC World Champs)
Gergely Gyurta (Olympian;
Champion 1500FR SC Euro Champs)
Sarah Köhler(Olympian; Champion
800FR SC Euro Champs)
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Performance Highlights...

5 Individual Finalist; 10 Finals Events)...
Last year we managed only 2 finalists in a total of 2 events!
(4) Christian Groth Dyrkorn: JR 100BR; JR 200IM; JR 50FR; JR 100FL
(3) Tobias Bang Mikkelsen: JR 400IM; JR 200IM; JR 200BR
(1) Adam Kaspar Hvass: JR 400IM
(1) Synne Pretorius: JR 200BK
(1) Emma Lu Eikemo: SR 200BK

18 New ASK Records (long course)...

(7) Tobias Bang Mikkelsen (1 OPEN rekord, 6 gutter 16 år rekorder)
*400IM 448.30 (Open: 452.50 Henrik Hellerud 2014. 16år: 504.19 Carl Andreas Wathne 2007)
50BK 29.86 (30.61 Sander Klev 2016)
100BR 108.71 (111.17 Andreas Manum Hagby 2011)
200BR 225.02 (231.14 Andreas Manum Hagby 2011)
100FL 101.99 (102.82 Didrik Backen 2017)
200IM 212.62 (219.47 Christian Manum Hagby 2014)
(5) Christian Groth Dyrkorn (17år)
50FR 24.13 (25.11Sander Klev 2017)
100FR 52.19 (54.87 Sander Klev 2017)
200FR 157.89 (158.50 Nils Lervik 2014)
100BR 108.12 (109.61 Marcus Heggtveit Løvø 2013)
200IM 210.55 (218.72 Henrik Hellerud 2014)
(1) Kristine Huan Hytenget (16år)
100BK 105.53 (105.56 Elise Næss Olsen 2013)
(3) Joakim Trondstad (15år)
100FR 57.07 (57.46 Didrik Backen 2016)
200FR 204.75 (06.52 Christian Groth Dyrkorn 2016)
400FR 426.43 (430.88 Nils Lervik 2012)
(2) Kristian Swakhoven (15år)
50FL 29.11 (29.14 Christian Manum Hagby 2013)
200FL 223.65 (241.82 Christian Groth Dyrkorn 2016
GREAT JOB GUYS!!!
Linck
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Marienlyst Open
ELITE SENIOR and ELITE JUNIOR athletes attended the Marienlyst Open (27.04.2018, Drammen),
competing Friday (distance events: 800-1500FR). Results were excellent including many performances
that ranked in the Top 8!
Top 8 Performances: 800FR…
2nd Magnus Brandt Lågøyr (1999-00)
Eira Ytre-Eide (1999-00)
Joakim Trondstad (2003-05)
3rd Sander Klev (1999-00)
Emma Lu Eikemo (1999-00)
Tobias Bang Mikkelsen (2001-02)
4th Kristian Swakhoven (2003-05)
5th Kristine Huan Hytenget (2001-02)
6th Kristian Fisketjøn Nilsen (2001-02)
7th Adam Kaspar Hvass (2001-02)
8th Ella Magnussen (2003-05)
Top 8 Performers: 1500FR…
1st
Magnus Brandt Lågøyr (1999-00)
4th Christian Groth Dyrkorn (2001-02)
Other ASK participants included: Idunn Jørgensen Mohr, Caroline Phuong Trinh Tran and Didrik
Backen.
We performed well, a fact that was, in my opinion, influenced greatly by the positive attitudes on display.
Last year these athletes would have taken a “have to” attitude, whereas this year the athletes took a “get
to” attitude. We did not need to force participation, but rather were providing them with an opportunity,
which they appeared to gladly accept. The change in attitude may seem subtle, but its impact is
significant. The ability to accept and approach challenges with a positive “will do” attitude is essential to
high achievement, not only in athletics, but in every aspect of life... a positive attitude, truly, makes all the
difference!
The swimming was good! The attitudes were great!!!
Linck
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Elite Ung
Langbanesesongen er innledet!
Med våren starter også langbanesesongen i svømming. Våre eldste Elite Ung deltagere «tjuvstartet» for
øvrig langbaneperioden med Bergen Swimfestival og med det var LÅMØ/ÅM-perioden definitivt over
for denne gang.
Dette er en milepæl i svømmetreningen vår, hvor vi frem mot sommeren kan utforske nye øvelser, og
som nevnt, jobbe med konkurranseferdighetene i basseng som er dobbelt så langt som det vi er vant til
å konkurrere i. Alle som har forsøkt å konkurrere på langbane vil si at det er vesentlig forskjellig fra kort.
Benytter vi en «omregner», som det finnes flere av på nettet, så er for eksempel en tid på 1:00,00 på 100
fri i langbane tilsvarende 58,39 på kort. Forskjellen på brystsvømming er enda større, nemlig 2,00
sekunder. Og, hvorfor er det slik? Nøkkelen ligger selvfølgelig i antall vendinger. Gode svømmere
utnytter vendingene til å skape fart som de «surfer videre på» i en del meter etter vending. Vendingene
bryter også opp svømmingen og man bruker litt andre muskler, som gjør at svømmemusklene får en
ørliten pause, som er nok til at man regenerer ny energi.
Etter Bergen Swimfestival hadde vi en litt rolig treningsuke. Nå er vi i full gang med å bygge utholdenhet
(aerob kapasitet) igjen. Det gjør vi gjennom serier med lengre drag og/eller korte pauser - i en fart som
ikke bygger opp melkesyren (laktat) i kroppen. Treningsbelastningen følger Norges Svømmeforbund sin
anbefalte utviklingstrapp og teknikkfokus står fortsatt for en betydelig del av treningene våre. Vi ønsker
ikke å ta «snarveier» gjennom og «pøse på» med meter i ung alder, på bekostning av teknikk og
utøvernes langsiktige utvikling. Det vi jobber mye med om dagen er «den 5.te svømmearten», dvs
delfinkick under vann. Når det beherskes til det fullendte, er dette den nest raskeste måten å svømme
på, etter crawl. Derfor jobber vi med selve delfinbevegelsen og vi jobber med å innarbeide denne i
vendingene/undervannsarbeidet. Delfinkicket beherskes nå bedre og bedre! Den store utfordringen
som gjenstår er å utnytte undervannskicket over flere meter - i hver eneste vending! Det krever at vi
opparbeider en stor «pustekapasitet» og «pustekontroll». Noe det tar tid å bygge opp! Og, hadde det
vært lett, så ville alle gjort det! Så her er det en mulighet for de utøverne som er villig til «å stå i det
ubehagelige» under trening, slik at man utvikler denne egenskapen!
Konkurransesesongen er definitivt ikke over! Neste helg er det OI Open (langbane), så vårt eget Asker
Vårstevne, Mjøssvøm (langbane) og sesongavslutning i Varberg (langbane). Vi får således flere
muligheter til å få konkurranseerfaring på langbane og forhåpentligvis også anledning til å trene noe i
50-metersbasseng under sommerleiren.😊
Med vennlig hilsen
Rolf
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Delfin, Hai, Intro & Start
Hei!
Jeg har ikke ord etter et kjempegøy og spennende BSV-REKRUTT stevne 1.mai. Asker Svømmeklubb
hadde med 41 deltakere fra gruppene Delfin, Hai, Intro og Start. Vi hadde 6 stafettlag og tre av disse tok
førsteplass i sine heat . Tusen takk til foreldrene som hjalp oss med å organisere stafettlag.
Alle barna var veldig godt fornøyde med å få IS i pausen og premier til å ta med hjem. Mange var på
stevne for første gang og de opplevde stor motivasjon for å bli gode svømmerne.
Tommel opp og takk til alle😀 !
Mvh Alisher R.

