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ASK NYTT
trivsel, trygghet og prestasjon i vann

5 kjappe
Navn: Vilde
Alder: 8
Gruppe: Hai
Treningsøkter i uken?
1-2 svømming + langrenn på
vinteren
Hva motiverer deg? Det er
gøy å kunne svømme!
Hva gjør du når du ikke er i
vann? Spiller i korps og er
med venner hjem.
Hvordan ser fremtiden ut? Jeg
vil bli lærer. Kanskje
svømmelærer?

Asker Vårstevne
Tusen takk til alle foreldre og andre frivillige som sørget for at
Asker Vårstevne ble en stor suksess! Uten alles bidrag som
dommere, parkeringsvakter, tidtakere, premieutdelere,
kafevakter, sekretariatsmedarbeidere og billettselgere, hadde
det ikke vært mulig for Asker svømmeklubb å arrangere
stevner.
Tusen takk også for alle matleveransene. Uten disse hadde vi
ikke hatt noe å selge i kiosken. Brutto omsetning i kiosken på
Vårstevnet ble imponerende 90 000 kr - på to og en halv dag!
Sosialkomiteen fortjener heder og ære for strålende innsats!
Klubben arrangerer to store stevner i året - Asker Open i januar
og Vårstevne i mai - og disse stevnene bidrar godt til klubbens
økonomi i tillegg til at de gir svømmerne våre anledning til å
konkurrere på hjemmebane. I 2018 skal klubben også
arrangere NM Jr & UM i november. Vi håper alle stiller velvillig
opp og sørger for at det blir et like flott stevne som Vårstevnet.

Hvem ser du opp til? Pappa han er veldig flink til å
svømme. MEN han må øve litt
på pusteteknikken sin - han
puster faktisk på hvert 2. tak…
Hvilke mål har du for
svømmingen? Å kunne lære
andre det og bli bedre på
pusteteknikk.

Sven’s
quote of the week
"Whatever the mind of man
can conceive, and bring itself
to believe, it can achieve."

Stemningsrapport fra Vårstevnet. Fotograf: Kåre Møllerhagen

Utgave 9/2018

22 juni 2018

Kontakt oss

Message from Head Coach

Følgende ansatte og frivillige
svarer gjerne på spørsmål:

Start-up: August 2018

• 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

Rolf, Alisher and I have been working tirelessly in our attempt
to finalize arrangements for the new swimming year, beginning
August 2018. “Start-up Packets” will be ready before the end of
the hjemmeleir. These packets will include
• Policies, Expectations & Standards (group specific)
• Group List
• Practice Schedule (tentative)
• Terminliste (tentative)
• Equipment List (group specific)
Schedule and terminliste subject to change (school schedules;
NSF competition, still to be finalized, may require adjustments
to be made)

Mjøssvøm 2018
The Asker contingent (40+ athletes) performed well and, for
the second year in a row, earned top honors as “BEST CLUB”.
GREAT TEAM EFFORT!!!
This was a unique competition, in that we had a clearly defined
team objective, to repeat as the Best Club, a difficult task which,
to achieve, would require a true team effort, with each Asker
athlete contributing wherever possible... the pressure was on!
As a coach, managing a large group, at a competition, presents
certain, unavoidable challenges; challenges which grow in
complexity in relation to the “perceived importance”of a
competiton. One of the most difficult, and stressful,
assignments for any coach is to lead unfamilair athletes (those
he does not work with on a daily basis) into an important
competiton. In that scenario, the same is true for the athletes...
attempting to perform at their best, in a pressure packed
environment and the person they usually rely on, the one best
suited to guide them, is nowhere to be found. At times, these
moments are unavoidable; with Coach Sven and I unable to
attend, Mjøssvom was one of those times. Meeting the
challenge “head-on”, ASK athletes and coaches, Rolf, Marcus
and Lorang, banded together, overcame and achieved! There
were others who contributed to our success... Petra
Hedenstrøm Jensen and Mona Underdal-Loktu served as team
leaders and did an exceptional job keeping everyone healthy
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Økonomiske
utfordringer?
Vi vil at alle i klubben skal
kunne delta på våre aktiviteter,
uavhengig av foreldrenes
økonomiske situasjon. Det kan
derfor søkes om helt eller
delvis fritak fra treningsavgifter, etc. Ta kontakt på
admin@askersvom.no så finner
vi sammen en løsning. Alle
henvendelser behandles
anonymt.

Våre støttespillere
og sponsorer
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and well fed. Morten Tronstad served as “ASK Taxi Service“,
spending hours behind the wheel of our “mini-bus”, shuttling
groups of athletes between hotel and the competition pool.
Our ability, to support each other and work, towards a group
goal earned us the honor of being recognized as “Best Club”. It
is that same approach, our ability to support one another as we
pursue a common goal, that will, over time, earn us the honor
of being recognized as Norway’s “Best Club”.
Once again... GREAT JOB!!!

Beste svømmeklubb på
Mjøssvøm

Tusen takk til våre støttespillere og sponsorer!
Vi ønsker gjerne flere.
Interessert? Kontakt styreleder
Leif Basberg.

En stor gjeng bestående av 47 Askersvømmere inntok Hamar
og Ankerskogen første helgen i juni. I strålende sommervær ble
det konkurrert i 3 dager til ende. Det var knyttet store
forventninger til om ASK skulle klare å vinne lagkonkurransen
andre året på rad. Konkurransen er satt opp slik at alle
plasseringer blant de 8 beste i hver øvelse og aldersgruppe
teller med i sammendraget. Og allerede i bussen oppover til
Hamar på fredagen merket vi at vinnerlysten var tilstede hos
Asker-gjengen.
Etter lørdagens finaler ledet vi med knappe 20 poeng foran
Ullensakersvømmerne, som ble vår argeste konkurrent denne
helgen. Både lørdag og søndag ble det «fightet» i hvert eneste
heat, og det var enorm spenning knyttet til om vi ville dra det
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hele i land i løpet av søndagen. Og, svømmerne våre innfridde i «bøtter og spann»! Spesielt spennende
var det for våre yngste finalister, som svømte sine første finaler noen gang! Vi stilte med hele 11 lag til
den avsluttende og høydramatiske lagkonkurransen, og når siste opptelling av poeng var unnagjort,
stod Asker igjen på toppen av pallen med en seiersmargin på over 100 poeng!
Jeg vil berømme alle svømmere – i alle aldre – for innsatsen! Samme gjelder for støtteapparatet med
lagledere Mona Underdal-Loktu, Petra Hedenstrøm Jensen og Morten Tronstad, og trenere Marcus H
Løvø og Lorang Strand som stod på fra tidlig morgen, til sen kveld hele helgen. Dette var virkelig godt
team-arbeid!
Vi kommer tilbake neste år for å få det tredje «nappet» i pokalen, slik at vi kan ta den med hjem for godt!
(Se mer om de flotte finaleresultatene nedenfor)
😊 Rolf N
Stevnet har finaleheat på lørdagen og for å nevne noen av de flotte prestasjonene som ble gjort under
stevnet, så følger finalistene i lørdagens finaler her:
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Bildecollager
I forbindelse med NM Jr & UM i november, ønsker Asker svømmeklubb å sette litt farge på
Holmenhallen. I den forbindelse har vi laget to kollasjer basert på de flotte blinkskuddene fra vår egen
stevnefotograf Morten Jørgensen. Disse skal printes på plater i børstet aluminium i formatet 2,5 x 1m.
Mange av svømmerne er med på bildene. Gi oss gjerne beskjed innen 30. juni dersom du ser et bilde vi
ikke kan benytte.
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Et møte med konkurransesvømmeren Randi Larsen (72):

«Svømmingen gir meg et liv i bevegelse»
Randi Larsen er med sine 72 år klubbens eldste konkurranse-svømmer. Med sitt store engasjement for
svømmesporten og sin imponerende merittliste er hun et inspirerende forbilde for mange. Overskuddet
og resultatene kommer ikke av seg selv. Ukentlig trener Randi svømming fire ganger, grunn-trening/
styrke seks ganger og kondisjon i form av løping eller langrenn en gang. Randi utdyper merittlisten:
– Som ung svømmer fikk jeg flere femte-plasser og
medaljer i lag-svømming på NM. Da jeg ble master gikk
det enda bedre. Ikke minst etter at jeg ble pensjonist og
fikk mer tid til å trene. Gjennom mine 30 år som master
har jeg vunnet en rekke norske mesterskap og satt flere
norske rekorder. Jeg har også flere nordiske
mesterskap. Jeg har hatt og har nordisk rekord på 200
m bryst både for langbane og kortbane og har nordisk
rekord på 100 m bryst for langbane. Fra EM har jeg to
sølv og fem bronse. Det er selvsagt EM- og VMplasseringene jeg er mest stolt av. Masters VM og EM
arrangeres annet hvert år er de største mesterskapene
FINA arrangerer. Mesterskapene har rundt 15 000
deltakere. Jeg har hverken før eller siden deltatt i et
mesterskap med så stor deltagelse. Flere av disse er
tidligere OL-mestere. Jeg deltok i VM i 2012 og 2017
og herfra jeg fem topp 10 plasseringer hvorav to
fjerdeplasser.
Randi har god grunn til å være fornøyd med innsatsen i
bassenget. Hun legger til at det viktigste er gleden over
å være i bevegelse. Det har ikke alltid vært en selvfølge
for Randi som forteller oss hvorfor.
Foto: Linn Krogh Hansen
- Jeg er født med hoften ut av ledd. Da jeg var ett og et
halvt år ble jeg lagt i gips fra brystet og til anklene. I ni måneder lå jeg gipset.
I løpet av barndommen var det stadig kontroller. Da jeg var på kontroll som 12 åring, anbefalte legen
meg å begynne med konkurransesvømming. Jeg startet derfor med konkurransesvømming som 12åring i 1958. Den gangen var det ikke svømmebasseng i Asker. Jeg måtte reise til Oslo for å trene og
meldte meg inn i Oslo Idrettslag (OI). I 1971 var jeg med å starte Asker svømmeklubb. Takket være
svømmingen, har jeg i dag ikke problemer med hoftene. Det gir meg motivasjon til å fortsette. Det er
ikke den eneste motivasjonsfaktoren. Jeg har et konkurranseinstinkt. Det blir tilfredsstilt både på trening
og stevner. I mastergruppen har vi det hyggelig og ikke minst moro. På kanten står Rolf Arne og
instruerer oss i henhold til siste nytt om svømmeteknikk som han har sett på nettet.

- Gjennom 60 år har jeg vært en del av svømmemiljøet. Selv om jeg er en moden dame, får jeg fortsatt
være en del av et aktivt miljø og treffe både gamle og nye venner. Jeg er stolt av svømmesporten. Det er
en idrett der alle kan delta enten du er ung eller gammel, funksjonsfrisk eller har en funksjons-hemming.
Svømmingen har gitt meg et liv i bevegelse. Takket være svømmingen har slitasje på hoftene blitt
minimal. Det gir meg mulighet til et aktivt friluftsliv med lange turer i skog og fjell både sommer og
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vinter.
- Det morsomste er å svømme 100 m medley, men jeg har de beste resultatene fra 200 m bryst. Nå
trener jeg mot mitt neste mål som er Nordisk mesterskap i Malmø i oktober. Der blir vi en gjeng fra
Asker svømmeklubb. Der stiller vi også med stafettlag og målet er å ta nok en nordisk rekord for Asker
svømmeklubb. Svømming er en teknisk krevende idrett. Det kommer stadig nye teorier. Det gjelder å
være åpen for endringer og trene regelmessig med tid til restitusjon mellom øktene.
Tekst: Kristin Guthe

Parkering ved Holmen svømmehall
Asker kommunes P-vakter er regelmessig på besøk, og vil sannsynligvis intensivere
nærværet i området utover sommeren. Det er parkering forbudt på
bussholdeplassen og de håndhever forbudet strengt. Vi oppfordrer foreldre/
foresatte til å parkere bak svømmehallen på oppmerkede plasser. Det er også lov å
parkere på grusplassen rett bak svømmehallen på den siden som ligger mot
Slemmestadveien. En annen mulighet er å parkere på P-plassen til venstre for
innkjøringen mot hallen. Det er ikke lov å parkere i Devikveien bak svømmehallen
da det hindrer fremkomst for utrykningskjøretøy.

Etterlysning - Instagramkonto
Det finnes en konto på Instagram som heter
«Askersvommeklubb». Siste bildet som ble
publisert på denne siden var 06.08.2014. Er det
noen som vet hvem som er opprettshaver av
denne siden?
Vennligst spre budskapet,- og ta kontakt med Ingvild Eknes om du kjenner til innloggingsinformasjonen
til denne siden. Mail: kurs@askersvom.no eller ta kontakt ved bassengkanten, evt. messenger.
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Presentasjon av styre
I Asker Svømmeklubb er årsmøtet den høyeste myndigheten og det avholdes i mars hvert år. Styret er
den øverste besluttende myndighet mellom årsmøtene og styremedlemmer velges for 2 år av gangen
på årsmøtet. Styre møtes en gang i måneden og medlemmene jobber i mellomtiden med sine områder.
Å sitte i ASK styre er interessant og man har reell påvirkningskraft. Vi oppfordrer foreldre og voksne
svømmere til å engasjere seg på denne måten. Mer informasjon om styrets funksjon finnes i ASK sin
Klubbhåndbok på våre nettsider. På nettsidene finnes også referat fra alle styremøter.
På sist årsmøte ble 3 nye styremedlemmer valgt inn og styremedlemmene har nå fordelt
ansvarsområdene. Vi tenkte det kunne være på sin plass å kort presentere det sittende styre.

Styreleder
Leif Basberg
Far til Ane og Liv på Elite Ung
Styreleder siden 2016
Tok svømmeknappen i 1973
• Overordnet ansvarlig for klubbens drift.
• Ansvarlig for mål- og strategiarbeidet i klubben.
• Koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet.
• Personalansvar for daglig leder.

Nestleder, arrangement- og hallansvarlig
Morten Tronstad
Far til Joakim på Elite Jr og Kristian på Elite Ung
Styremedlem siden 2015
Mener selv han kan svømme bryst, men sønnene hevder han kun kan flyte/bade
• Er stedfortreder for lederen
• Ansvarlig for utstyr og tidtagerutstyr
• Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av svømmestevner i regi av Asker svømmeklubb
og Norges svømmeforbund.
• bidra i samtaler/diskusjoner mellom kommune og klubb hva gjelder hall.
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Styresekretær, virksomhetsplan, klubbhåndbok
Bjørg Ytre-Eide
Mor til Eira på Elite Sr
Styremedlem siden 2015
Kan svømme

• Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter
• Ansvarlig for oppdatering av alle klubbdokumenter inkludert virksomhetsplanen og klubbhåndboken.

Breddeansvarlig
Kristin Røger Guthe
Medlem i Asker Svømmeklubb siden 1971 og aktiv Mastersvømmer
3 voksne barn som også har svømt i ASK
Nytt styremedlem i år. Har tidligere vært oppmann i flere år
• Ansvar for at Asker svømmeklubb ivaretar bredden i svømmesporten, inklusive masters, stup, synkron,
vannpolo og integrert.
• Bidra til å sikre godt samarbeid mellom svømmegruppe, svømmeskole, synkron, stup og andre
grupper faglig og sosialt og jobbe for integrasjon av breddesatsningen både sosialt, sportslig og
økonomisk.

Økonomi- og dommeransvarlig
Marte Swakhoven
Mor til Kristian på Elite Jr og Imi på Konkurranse 2
Styremedlem siden mars 2017
Har gått på både crawl- og Open Water kurs

• Bistår hovedtrener, daglig leder og kursansvarlig ved utarbeidelse av budsjetter og rapporter på et
aggregert nivå i forhold til aktiviteter, kostnader og inntekter.
• Bistår daglig leder med utarbeidelse og oppdatering av retningslinjer for økonomirutiner for alle
grupper.
• Utpeker en dommerkontakt for klubben, og bistår dommerkontakt ved behov.
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Sportsansvarlig
Jørg Aarnes
Far til Julius på Elite Ung og Snorre på Hai
Nytt styremedlem i år
Tidligere svømmer
• Bistå daglig leder og trenere med utvikling og oppdatering av sportsplaner
• Etablere en oppmann, og fortrinnsvis også en foreldrekontakt, i hver treningsgruppe. Dette kan være
samme person. Avholde møte med disse ved terminstart på høsten.
• Være kontaktpunkt for oppmenn og foreldrekontakter i styret, og sørge for behandling av saker som
utøvere, foreldre, eller trener ønsker tas opp.

Sosialansvarlig
Bianca Megård
Mor til Oscar på Elite Ung, Oliver på Start og Sophia på Hai
Nytt styremedlem i år
Konkurransesvømmer i sin ungdom. Er nå innhentet av Oscar, men klarer å
holde Oliver og Sophia på avstand - enda….

• Sosialansvarlig i styret følger opp og har jevnlig kontakt med leder i Sosialkomiteen.
• Sosialansvarlig deltar på møter ved behov, og bistår i den praktiske planleggingen og
gjennomføringen av stevner og arrangementer. Utarbeide dugnadslister ved arrangementer

Kommunikasjonsansvarlig
Tone Lauritzen
Mor til Ella på Elite Jr, Jonas på Start og Milla på Sjøløve
Styremedlem siden mars 2017
Glad i å bade, men ingen delfin i vann
• Redaktør for ASK Nytt.
• I samarbeid med daglig leder, utarbeide rutiner for hva de ulike sosiale medier skal inneholde
• Følge med på hva som blir lagt ut på hjemmesiden og Facebook (både hovedside og
treningsgruppenes sider).
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Kretsdommerkurs på Skjetten
Skjetten svømmeklubb arrangerer kretsdommerkurs 5. & 12. september. Alle svømmeklubber, ASK
inkludert, trenger stadig nye dommere for å kunne arrangere svømmestevner. Dømming er en fin måte å
bidra til klubbens arbeid.
Påmelding gjøres på www.minidrett.no. Logg inn/opprett bruker m/ brukernavn og passord. Velg fanen
KURS, og søk frem «Kretsdommerkurs svømming»

Skulle det oppstå problemer med innlogging kan du kontakte Support på tlf. 03615.
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Svømmeskolen
Sommeren er kommet, og svømmeskolen takker herved alle for et flott semester!
Det har vært en glede å kunne dele ut merker og diplomer til både små-og store i løpet av de siste 2
ukene. Med full aktivitet fra morgen til kveld er bassengene klare for litt hvile, før det braker løs igjen i
august.
På sin respektive avslutningsdag gjennomførte alle begynnergruppene på Holmen livredning og
førstehjelp. Barna gikk gjennom livredningsteori, lærte seg ilandføring, badet med redningsvester - og
badet med klær (!). Klærne ble tatt av i vannet, for å deretter bli brukt til å øve på å redde andre. Dagen
ble deretter avsluttet med merkeutdelelse, hvor alle barn fikk utdelt diplom eller merke for bestått eller
deltatt nivå.
På de videregående
gruppene hadde barna
distansesvømming. Alle
Selgruppene fikk
mulighet til å prøve seg
på «jeg kan svømme
knappen».
Svømmeknappen er
definisjonen av
svømmedyktighet, og
lyder som følger: Fall uti
på dypt vann, svøm 100
meter på magen og
underveis plukke opp
en gjenstand med
Foto: Ingvild Eknes
hendene, stopp og hvil-> flyt på mage, rull over, flyt på rygg-samlet i 3 min. Svøm
deretter 100 meter på rygg og ta seg opp på land. Sjøløvegruppene prøvde seg
på 500- eller 1000m knappen, og delfin og hai på 1000m knappen. Avslutningsvis fikk også disse
gruppene diplom eller merke for bestått eller deltatt nivå for semesteret som har vært.
Med applaus fra foreldrene, gode klemmer fra instruktørene og stolte barn, avsluttet vi semesteret på en
lærerik, morsom og viktig måte.
På vegne av administrasjonen, trenere-og instruktører ønsker jeg alle en riktig god sommer!
Vi sees til høsten.
Svømmeskoleansvarlig, Ingvild Eknes
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Høstens svømmeskole og kurstilbud
Høstens svømmeskole-og kurstilbud er åpent for
påmelding!
Asker Svømmeklubb har som målsetning å øke
trivsel og trygghet i vann blant befolkningen i vår
region. Vi ønsker først og fremst å videreformidle
gleden som følger med sikker utfoldelse i vann.
Dette innebærer at lek er et svært viktig
hjelpemiddel for å øke vannfølelsen og tryggheten
i vannet. Vi har hver uke tilbud om svømme- og
teknikkopplæring til over 1000 deltakere fra baby
til voksen.
Vi tilbyr svømmeopplæring med høy kvalitet på
alle nivåer, for barn, ungdom og voksne.
Påmelding gjøres gjennom www.tryggivann.no.

Foto: Gjensidigestiftelsen

NORGES SVØMMESKOLE - BABY OG SMÅBARN
All aktivitet gjennomføres på Risenga svømmehall, varmtvannsbasseng
Baby 0-6mnd

Mandager 15.00-15.30

Baby 6-12mnd

Mandager 15.30-16.00, tirsdager 15.00-15.30

Baby 1-2 år

Tirsdager 15.30-16.00

Småbarn 2-3 år

Mandager 16.00-16.30, tirsdager 16.00-16.30

Småbarn 3-4 år

Mandager 16.30-17.00, tirsdager 16.30-17.00

Småbarn 4-5 år

Mandager 17.00-17.30, 17.30-18.00, tirsdager 17.00-17.30, 17.30-18.00

NORGES SVØMMESKOLE – BEGYNNEROPPLÆRING
All aktivitet gjennomføres på Holmen svømmehall, varmtvannsbasseng
Hvalmerket
Skilpaddemerket
Pingvinmerket
Selungenmerket

Mandag, tirsdag, torsdag mellom 16.00-18.40, søndager mellom 13.00-17.40
Mandag, tirsdag, torsdag mellom 16.00-20.00, søndager mellom 13.00-17.40
Mandag, tirsdag, torsdag mellom 16.00-20.00, søndager mellom 13.00-17.40
Mandag, tirsdag, torsdag mellom 16.00-20.00, søndager mellom 13.00-17.40

Hver gruppe har trening i 40 minutter. Dvs. fra 1600-16,40, 16-40-17.20 osv.
Tirsdag gjelder kun til 19.20. Med forbehold om endringer utover semesteret.
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NORGES SVØMMESKOLE – VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Selmerket

Sjøløvemerket

Delfinmerket

Haimerket

Mandag mellom 16.00-19.20 (Holmen),
tirsdag 16.00-18.00 (Risenga),
torsdag 17.00-19.00 (Risenga)
– 40min svømming pr. gruppe
Mandag mellom 16.00-19.00 (Holmen),
tirsdag 16.00-18.00, (Risenga)
torsdag 16.45-18.45 (Risenga)
– 60min svømming pr. gruppe
Mandag mellom 19.00-19.45 (Holmen) + søndag 13.15-14.00 (Holmen),
tirsdag 18.00/18.45-18.45/19.30 (Risenga) +
søndag 13.15/14.00-14.00/14.45 (Holmen),
torsdag 16.00-16.45 (Risenga) + søndag 14.00-14.45 (Holmen)
– 2x45min svømming pr. gruppe
Tirsdag 18.30-19.30 + søndag 14.45-15.45 (Holmen),
torsdag 18.30-19.30 + søndag 14.45-15.45 (Holmen)
- 2x60min svømming pr. gruppe

Med forbehold om endringer utover semesteret.

ANDRE KURS-OG TRENINGSTILBUD
Vanntrim

Mandag 14.00-14.50, Risenga varmtvannsbasseng
Onsdag 08.00-08.50, Holmen varmtvannsbasseng

Crawlekurs
for voksne

Nivå 1 – mandag 19.30-20.30, Holmen 25m
Nivå 2 – tirsdag 19.30-20.30, Risenga 25m
Nivå 3 – søndag, 15.45-16.45, Holmen 25m

Svømmeopplæring
for voksne

Mandag 20.00-20.45, Holmen varmtvannsbasseng

Svømmeopplæring
for ungdom

Tirsdag 20.00-20.45, Holmen varmtvannsbasseng

Ungdomstrening

Torsdag, 16.00-17.00, Risenga 25m

Vill i vann

Stup/synkron mandag, svømming torsdag 18.45-19.30, Risenga svømmehall

Vill i vann+

Tirsdag, 19.20-20.00, Holmen varmtvannsbasseng

Minipolo

Tirsdag, 19.10-20.00, Holmen varmtvannsbasseng

Med forbehold om endringer.
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Nytt fra svømmegruppene
Elite Jr
Mjøssvøm highlights
I am sorry I had to miss Mjøssvom and want to thank each of the Elite Junior athletes for understanding
and supporting the reason for my absence. I commend your performance… great job, under
challenging circumstance. However, it was not your performance in the pool that impressed me, it was
your maturity and sense of responsibility that made me most proud. I have heard nothing but praise
from Coaches Rolf and Marcus - they spoke highly of your performance, but gave high praise to your
attitude, discipline and leadership… YOU GUYS ARE TOTALLY AWESOME!!!
Performance highlights follow…
The ELT JR squad took home a ton of “precious metal”, our total haul… 41 medals: 12 Gold, 16 Silver
and 13 Bronze…
Tobias Bang Mikkelsen (’02)
4 GOLD 200fr/50br/200br/400im
6 SILVER F100ry/200ry/100br/F100br/ 200im
2 BRONZE 50fr, F200im
Kristian Swakhoven (’03)
3 GOLD F100fl/100fl/200fl
1 SILVER 50fl
2 BRONZE 400fri/200im (5th 200fr; 7th 50ry; 8th 100fr)
Joakim Tronstad (’03)
2 GOLD 100fr/200fr/50ry
3 SILVER 50fr/200ry/200im
1 BRONZE 100ryg (4th 400fr/50fl)
Ella Magnussen (’03)
2 GOLD 100fr/400fr
2 SILVER 200fr/400fr
3 BRONZE F100fr/100ry/200im (4th 50ry; 6th 50fr; 6th F100ry)
Kristine Huan Hytenget (’02)
1 GOLD 50fl
2 SILVER 50ry/F100ry
1 BRONZE 100ry (4th 200fl; 5th 200im; 6th 100fl/400fr)
Adam Kasper Hvass (’02)
1 SILVER 400im
3 BRONZE 100br/200br/F200br (4th 200fr/50br/200im; 5th 50/100fr/50fl; 6th F100fr; 7th F100br)
Idunn Jøgesen Mohr (’03)
1 SILVER 200ry
1 BRONZE 50ry (4th p\100ry; 5th F100ry; 7th 400fr)
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Two additional Elite Junior missed the “medal train”, but were “boarded” the fast heat with multiple top 8
performances…
Mina Stensland (’02)
5th 50ry/200ry; 6th 100ry; 7th 400fr
Emily Must (’02)
7th 100ry; 8th 50fr/200ry/50br
Mjøssvom is one of the few competitions, in all of Norway (except for National Championships, Bergen
Swim Festival and the North Seas Meet) that provide the opportunity to experience preliminary-finale
competition format. There is more energy, excitement and pressure at a finale session creating an
environment that often will boost performance as athletes feed off the electricity in the air. I do not
understand NSF’s aversion to this globally accepted format and believe, at the higher levels, this lack of
prelim-finals experience handicaps our athletes, contributing to our inability to sustain any type of
competitive presence at the World Level.
With that said, I can see that this group took full advantage of the opportunity, with 7 out of 9 earning a
place in at least one finale… AWESOME!!!
I encourage everyone to… Think Fast!
Linck
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Elite Ung
Elite Ung på Asker Vårstevne

Asker Svømmeklubb drar i gang ASK Vårstevne med heiarop Foto: Rolf Nordang

Vårstevnet ble en suksess for Asker Svømmeklubb! Så også, for Elite Ung. Som nevnt i forrige nummer
av Ask Nytt, var fokus først og fremst på «å gjøre de riktige tingene» fremfor å «perse». Med fasit i hånd,
så må jeg konkludere med at begge deler inntraff - i stor grad! Veldig gøy!
Elite Ung stilte til start i 126 løp og det ble personbeste i 101 av løpene (80%). Det forteller igjen at fokus
på «arbeidsoppgavene» er det som er viktigst! Selv om dette var et «treningsstevne», uten noen
formtopping, så gikk det resultatmessig svært bra! Det andre målet vi hadde var å utfordre oss selv på
noen av de tøffeste øvelsene vi har i svømming. Så la oss se hvordan det gikk:
Først ut var jentene på «styrkeprøven» 1500 fri. Det er en tøff øvelse, spesielt når man gjør den for første
gang. Liv, Kesia, Ane og Sofie var Elite Ung sine representanter og de gjorde jobben veldig, veldig bra!
Og, med flotte bestenoteringer! På herresiden stilte Leo, Szymon, Julius, og Kristian. Også her ble det
svømt sterkt og løps-oppleggene «satt som et skudd»!
200 butterfly er heller ingen øvelse for pyser… Thomas stod på pallen i denne øvelsen for første gang,
og gikk uredd til verks! Det ble en flott pers, og jevne splitter underveis, som er krevende å få til på
200m fly! Flott levert!
800 fri var siste øvelse fredag. Dette er en øvelse vi har litt mer erfaring med fra tidligere. Også her ble
det svømt veldig bra med gode løpsopplegg. Mathea perset ved «runding» 400 meter og fosset frem til
ny bestenotering på 800. Linnea forbedret sin pers med 36 sekunder! En solid forbedring siden mars. På
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herresiden deltok Linus og August. Begge gjorde som Mathea, perset ved runding 400m og fosset inn
til pers på sluttdistansen. Bra jobba!
Søndag var det tid for den kanskje mest krevende svømmeøvelsen: 400m medley! På jentesiden stilte
Mathea, Liv, Kesia, Sofie, Linnea, og Ane. Flotte løp og solide bestenoteringer på samtlige. Og, gutta var
ikke snauere! Julius, Oscar, Thomas og Kristian svømte disiplinert og godt, og samtlige kom inn til sterke
bestenoteringer!

Mobilitet

Som nevnt i et tidligere newsletter, så har vi jobbet med mobilitet og fleksibilitet denne våren. Onsdag
forrige uke, hadde vi oppfølgingstesting med Dana, for å se om vi hadde forbedret oss fra mars og for å
se om økt fokus på stretching og yoga hadde gitt resultater. Noen tester gjenstår, men foreløpige
resultater viser en gjennomsnittlig forbedring på ca 4cm. Det er generelt sett en fin fremgang. Vi skal
fortsatt jobbe med fleksibilitet, fordi det er en viktig forutsetning for optimal teknikk og for å unngå
skader.

En begivenhetsrik sesong går mot slutten!
Vi har lagt nok et treningsår bak oss i Elite Ung! Vi startet opp 14.
august med 16 svømmere og er 19 stk pr i dag. Jeg er veldig fornøyd
med at samtlige svømmere fortsatt er med oss og virkelig «holder
koken», samt at de 3 sist ankomne (januar), Elise, Aksel og August, har
kommet fint inn i gruppa vår.
Målet mitt som trener for denne sesongen, var at vi skulle jobbe med
å utvikle de svømmetekniske ferdighetene, bli enda mer «komplette»
svømmere og utvikle generell «atletisme». Vi har gjennom de siste 10
månedene forsøkt å utvikle grunnferdigheter som generell styrke/
Ikke alle er like glad i tøyningsøvelsene…. Leo og Oscar i aksjon
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koordinasjon, «vannfølelse», taklengde, og tak-frekvens, undervannsarbeid og svømmeteknikken i de 4
svømmeartene. Det har også vært viktig for oss å ha et godt miljø i gruppa og at vi støtter hverandre på
trening og i konkurranse. Mitt inntrykk er at vi er blitt en godt sammensveiset gjeng, som trives sammen
og (stort sett) gleder oss til å komme på trening «hver» dag 😊 .
På det alderstrinnet vi befinner oss, så har allsidigheten en stor plass. Vi har forsøkt å følge
«utviklingstrappen» til Norges Svømmeforbund hva gjelder treningsprogresjon. Fremgang på de 5
LÅMØ/ÅM-øvelsene har naturlig nok også vært sentralt underveis. I skrivende stund legges siste hånd
på evalueringen av sesongen og svømmerne skal nå få hver sin oversikt over sin progresjon gjennom
året mht perser og testresultater. Og, selvfølgelig, resultatet av «Dana`s fleksibilitetstest»..
Samlet for gruppa, ser vi at vi i gjennomsnitt har forbedret svømmehastigheten med følgende resultater:

Øvelse

Sekunders
forbedring

400m fri

26,1

100 fly

9,6

200 medley

18,6

200 bryst

20,9

200 rygg

15,3

Gjennomsnittlig forbedring i
svømmehastighet pr 100-meter

8,2

4 stk blide og fornøyde Elite-Ung-finalister på 100 bryst under Mjøssvøm

God sommer!
😊 Rolf N
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Start, Intro, Hai, Delfi & Vill i vann
Helgen 08 -10 juni ble det arrangert treningshelg for 25 barn fra gruppene delfin, hai, intro, start og vill i
vann da alle de "store" svømmerne var på Hamar.
På fredagen fikk Start og Intro en forsmak på treningshelg med både basis, vanntrening og gøyale
øvelser. Lørdag var 25 håpefulle og energiske barn i aktivitet mellom 11-18.00. De hadde et tett
program med både uteaktivitet, beachvolleyball, svømmetrening, bading i sjøen og pizza med besøk av
foreldre. På slutten fikk alle utdelt sorte badehetter slik Elitesvømmerne bruker.
Treningshelgen avsluttet med Lambertseter Rekrutt på søndagen hvor 15 barn fikk vist seg godt frem i
vannet, med svært gode prestasjoner!
Tusen takk til alle for flott innsats og takk for et fint svømmeår!
Mvh Alisher
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Mens mange av oss nå tar ferie og slapper av, har mange av ASK svømmerne flere uker
med hardtrening foran seg. I tillegg til treningsleire både hjemme og ute, skal mange
av svømmerne konkurrere de neste ukene. Mange skal til Bockstensdoppet i Sverige
og noen skal delta i NM & Jr NM i langbane på Tøyenbadet.
Vi ønsker alle lykke til og en riktig god sommer!

