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ASK NYTT
trivsel, trygghet og prestasjon i vann

5 kjappe
Navn: Julie
Alder: 9
Gruppe:
Start
Treningsøkter i
uken? 3-4
Hva motiverer deg?
Svømming er gøy!
Hva gjør du når du ikke er i
vann? Leker med venner, er
sammen med mormor, synger
og danser.
Hvordan ser fremtiden ut? Jeg
skal bli en proff svømmer!
Hvem ser du opp til? Mamma,
pappa og storesøster Elise.
Hvilke mål har du for
svømmingen? Å svømme i VM
og flere andre land.

Velkommen til Kari daglig leder
Velkommen til Kari som ny
daglig leder!
Kari Salvesen Mørk startet i
stillingen som daglig leder i
Asker Svømmeklubb 1. september. Kari har lang
ledererfaring fra farmasøytisk
og diagnostikk industri i
tillegg til at hun har drevet
sitt eget konsulentselskap.
Hun har hovedfag i biokjemi
og er utdannet bedriftsøkonom og hun har mange år bak seg
med frivillig arbeid i Borgen skolekorps og Asker og Bærum
Ungdomskorps.
Kari gleder seg til å ta fatt med nye oppgaver og bli kjent med
ansatte, svømmere og foresatte i Asker Svømmeklubb. Hun
holder til i klubbkontoret og det er bare å stikke innom for en
prat.
Vi benytter anledningen til å takke Kåre for strålende innsats i
perioden han fungerte som daglig leder for klubben og ønsker
han lykke til med nye oppgaver.

Rolf ny hovedtrener
Rolf ’s
quote of the month
«The strongest people aren’t
always the people who win,
but the people who don’t give
up when they lose.»

Rolf Arne Narten Nordang gikk for
noen uker siden over i stillingen som
hovedtrener for Asker Svømmeklubb.
Han er et kjent og kjært ansikt for de
fleste – han har ‘alltid’ vært i klubben,
både som svømmer, som far til
svømmere og som trener. Som
hovedtrener tar han nå også over de
administrative treneroppgavene og
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Kontakt oss
Følgende ansatte og frivillige
svarer gjerne på spørsmål:
• Kari Salvesen Mørk -

Daglig leder
kari@askersvom.no

12 oktober 2018
får personalansvar for de andre trenerne.
Tidligere hovedtrener Linck Bergen ønsket å ta over stillingen
som elitetrener da Sven sluttet i sommer og da dette ikke er
forenlig med å være hovedtrener så gjorde klubben noen
omrokkeringer. Linck beholder ansvaret for den overordnede
sportslige planen.

• Ingvild Youngblom Eknes -

Svømmeskolen & Stup
kurs@askersvom.no
• Hilde Skaslien -

Synkronsvømming
hilde.skaslien@gmail.com
• Leif Basberg -

Styreformann
styret@askersvom.no
• Rolf Arne Narten Nordang -

Hovedtrener
rolf@askersvom.no
• Linck Bergen -

Elitetrener
linck@askersvom.no
• Tomasz Sobek -

Trener
tomasz@askersvom.no

Følg oss
Hjemmeside
www.askersvom.no
Facebook
www.facebook.com/
askersvommeklubb/
Instagram
@askersvommeklubb

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

Velkommen til Tomasz
Please help us welcome
Tomasz Sobek to the Asker
coaching team. He brings our
club 10 years of professional
experience, including 3 years
as a head coach. His
assignments were with clubs
in Poland, the United States
and, most recently, Drammen
Svømmeklubb.
Tomasz’s professional
experience is supported by
high achievements as an
athlete. He gained international competition exposure as a
member of the Polish National Team.
His performance, as junior swimmer, earned him a university
scholarship at the University of Connecticut where he
experienced the uniquely formatted team focused
competitions offered by the US collegiate swimming system .
As a coach, Tomasz draws upon these experiences, evidenced
in his coaching style and training design, to not only elevate
performance, but to also appreciate each experience. His rare,
firsts hand knowledge of what it takes to achieve at the
international level, as well as his ability to transfer personal
experiences and knowledge to his athletes.
His diverse experience, depth of knowledge and desire to be
the best will immediately raise the competency of our coaching
team and improve the quality the programming we offer. His
positive approach, team-player attitude and a shared training
philosophy will ease transition on to the staff and accelerate his
abiity to elevate performance.
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Økonomiske
utfordringer?
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Vil du bli øvelsesponsor?

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

Har du lyst til å sponse en øvelse under NM Jr & UM?
Asker Svømmeklubb søker klubber, firmaer og privatpersoner
som ønsker å sponse en øvelse under NM Jr & UM i november.
Som øvelsesponsor så får du;
Navn på en øvelse i programmet/heatlistene
Navn på plakett i hallen under NM Jr & UM
Kopi av ASK Nytt med referat fra NM Jr & UM
Gratis inngang under NM Jr & UM

Vi oppfordrer alle klubbens medlemmer til å få arbeidsgiver,
slektninger eller andre til å sponse en øvelse, eller til å sponse
selv.
En øvelse koster 1 000 kr. Betalt med Vipps til #16239 (Asker
svømmeklubb) . Skriv hvilket navn som skal stå som sponsor og
ønsket øvelse dersom det er spesielle ønsker. Har du ikke
Vipps så ta kontakt med Kari på kari@askersvom.no.
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Seierspall til NM Jr & UM på plass
Disse kjekke gutta fra Nesbru
Videregående Skole har laget en flott
seierspall på oppdrag fra
svømmeklubben.
Pallen er i henhold til alle gjeldene
lover og regler og kommer til å bli til
stor glede for alle svømmerne på
våre stevner i mange år fremover.
Nå trenger den kun noen strøk med
maling før den er klar for avduking
under åpningssermonien for NM Jr &
UM, torsdag 15. november kl. 16.30.
Tusen takk!

Foto: Kristin Guthe

Tilskudd til idrettsglede
Asker svømmeklubb er heldige og har fått tildelt ‘idrettsglede’-tilskudd fra Asker Idrettsråd til utdanning
av instruktører for svømmere med spesielle behov.
Svømming og aktiviteter skal være tilgjengelige for alle – uavhengig av funksjonsnivå, ferdigheter og
mål. Det er mulighetene og hva en kan få til som teller, ikke begrensingene.
Asker svømmeklubb har i dag flere tilrettelagte grupper, samt utøvere og deltakere organisert inn i de
ordinære tilbudene. Vi er svært takknemlige for å kunne styrke utdanning både eksternt og internt ved
hjelp av disse tildelte midlene.
19. september deltok 3 instruktører
på kurs i tilrettelagt paraidrett
arrangert av Akershus idrettskrets i
samarbeid med Norges
idrettsforbund.
Alle barn eller voksne med
funksjonshemninger er velkomne til
oss. Les mer på:
http://askersvom.no/parasvomming/
<http://askersvom.no/
parasvomming/
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Fremtidens Risenga
I perioden 2018-2021 skal Risenga-området videreutvikles med flere nye fasiliteter. Det betyr at det vil
være mye byggearbeid og anleggstrafikk i området. Når så mye skal bygges og utvides får det
konsekvenser for ferdselen i området. Asker kommune vil sørge for god og trygg anleggssikkerhet mens
de ulike prosjektene pågår. For å ivareta fotgjengernes og syklistenes sikkerhet, og for å gjøre plass til
arbeidet, vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttet, og det blir begrenset mulighet for
parkering inne på området. Kommunen jobber med å tilrettelegge alternative parkeringsplasser i
området rundt Risenga, til bruk under byggeperioden. Det vil fremdeles være HC-plasser inne på
området. Det jobbes også med å få en ny rundkjøring ved innkjøringen til Risenga fra Bleikerveien.
Les mer: https://www.asker.kommune.no/fremtidensrisenga

Instagramkonto
Før sommeren etterlyste vi opprettshaver av
Instagramkontoen «Askersvommeklubb».
Mysteriet er nå løst og svømmeklubben har begynt å bruke kontoen aktivt. Følg oss på instagram:
@askersvommeklubb

Nytt fra Asker Stup
Asker stup er i gang med stuptrening igjen!
Stupgruppa i Asker Svømmeklubb er rettet mot barn og
ungdom som ønsker å begynne med stup. Treningene vil
først og fremst fokusere på grunnleggende opplæring i
Norges stupskole. Det skal være gøy og spennende å lære
noe nytt, og vi forsøker så langt som mulig å tilpasse
instruksjonen etter hva hver enkelt kan på forhånd og hvor
fort man lærer.
Stup har to mulige treningstider på Risenga:
Mandager 17.30-19.00
Tirsdager 18.30-20.00
Stupidrett er en idrett som gir unike muligheter til å oppleve
mestring uansett nivå. Alle kan drive med stuping! Kjenner
du noen som kan være interesserte i stup?
Ta kontakt med: stup@askersvom.no
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Nytt fra Asker Synkron
Asker Synkron til Herakolin – Kreta!
Inspirasjon og treningstips hentes fra de beste på Kreta av 7 utøvere og 2 trenere fra Asker Synkron.
I våres tok Janis Skavakis fra K.O.H Artistic Swimming eller Herakolien Svømmelag kontakt med vår
hovedtrener Hilde Skaslien for å kunne opprette et samarbeid med hverandre. Dette laget er blant de 6
beste lagene i hele Hellas.
En spent gjeng fra
Norge dro på tur i
høstferien for 4 dager
med noen foreldre på
slep. Janis Skavakis, far
til en av utøverne,
ønsket oss velkommen
på kvelden med gaver
og utstyr til våre jenter,
samt informasjon om
treningsopplegget.
Jentene har da trent 2
morgener fra kl 09-12
med trenerne fra K.O.H
på både svømming,
teknikk, figurer og
landtrening. De 2
samme dagene hadde
jentene kveldstreninger
fra kl 17-20 med de andre jentene i K.O.H i alders gruppen 10 til 11 år.
Siste dagen hvor vi hadde en hel dag sammen var vi på utflukt med jentene i K.O.H for lunsj og dagstur
til Rethymnon, før det ble ytterligere en trening til i en svømmehall i Rethymnon fra kl 17-20. Vi var også
denne dagen så heldig og få treffe en olympisk mester som viste oss mange gode tips for figurer og
teknikk.
Siste dagen dro vi hjemover full av inntrykk og stor giv etter å bli enda bedre.
Nivået på jentene her er høyt og vi
har lært masse av dem. Mye
inspirasjon, tips og teknikk ble tatt
imot med stor glede av både utøvere
og trenere. Klubben her har tatt oss
imot med åpne armer og stort
engasjement. Både utøvere og
trenerne fra Asker Synkron har hatt
stort utbytte av turen og håper at vi
kan gjengjelde dette tilbake til K.O.H.
Bilder: Hilde Skaslien
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Svømmeskolen
Parasvømming - Landsstevnet 2018
Landsstevnet 2018 ble arrangert av SK Speed i samarbeid med Norges Svømmeforbund på Nordtvedt
bad i Oslo helgen 22-23 september.
På Landsstevnet i svømming konkurreres det i klasse S14 (klassen for utviklingshemmede).
Ola Riise fra Asker svømte inn til sølv på 50 fly og bronse på 50 rygg og 100 rygg. I tillegg til en 4. plass
på 50 fri og 6. plass på 100 fri.
Frem til Asker Open 2019 skal det fokuseres på oppbygning av hastighet i vannet, og deretter ser vi
frem til flere gode resultater under Landsstevnet 2019 på hjemmebane. Landsstevnet 2019 holder til på
Holmen svømmehall helgen 23-24 mars 2019.

Ola i aksjon. Foto: Nora Øverås/Sk Speed

Splashcamp
I uke 32 gjennomførte Asker svømmeklubb sin
aller første Splashcamp.
Splashcamp har fokus på aktivitet på land og i
vann. En flott arena for barn til å utvikle sine
svømmeferdigheter, danne nye bekjentskap
og være i aktivitet.
Vi har hatt 34 glade og positive barn i aktivitet
hele uken,- med svømming, livredning, fotball,
leker, film og styrke har barna hatt et høyt
aktivitetsnivå gjennom hele uken.
Det har vært veldig god stemning hele veien,
og barna har vært utrolig flinke til å være
positive og inkluderende. Smil, glede og latter
har fylt Holmen svømmehall hver dag.
Tusen takk til alle barna som har vært med og takk til alle instruktørene som har gjort en fabelaktig jobb!
Vi gleder oss til å arrangere Splashcamp fremover, og håper å se mange igjen.
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Kick oﬀ for ASK instruktører
Lørdag 11.08 og søndag 12.08 ble det gjennomført Kick off for instruktørene i svømmeskolen.

Vi har hatt besøk av Roar A. Olsen fra Fet svømmeklubb som har gitt en innføring i stup, synkron og
minipolo. Med både teori og praksis fikk instruktørene prøvd seg på nye øvelser. Målet med timen var å
gi instruktørene en forståelse av de ulike grenene og hvordan integrere øvelser fra stup, synkron og
minipolo i svømmeskole- og andre kurstilbud.

Deretter hadde vi felles lunsj, etterfulgt av et
oppstartsmøte med informasjon om rutiner,
ansvarsoppgaver og organisering av
svømmeskolen.
Søndag morgen møtte instruktørene opp til 3
timer med førstehjelp- og livredningsteori med
praksis. Det var fokus på samarbeidsoppgaver i
praksis hvor instruktørene fikk øvd seg på både
sideleie, redning i vann og HLR på dukker.
Bilder: Ingvild Youngblom Eknes
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Det er utrolig gøy å jobbe sammen med en så dedikert og positiv gjeng,- samarbeidsvillige, løsningsorienterte og lærevillige!
Tusen takk for at det var så mange som møtte opp, og brukte helgen sin frivillig til jobb. Vi ser frem til en
nok en vellykket sesong sammen med dere.
Svømmehilsen,
Dana og Ingvild fra svømmeskolen

Nytt fra svømmegruppene

Liv Basberg er «kameramann» og undervannsfilmer Linnea Must under crawlteknikk-økta

Hjemmeleir i høstferien
ASK valgte denne gangen å ha leir hjemme på Holmen. Alle konkurransepartier var invitert, og rundt 50
svømmere deltok! Fokus har vært på treningsutbytte, hvor vi har hatt 1 til 2 svømmeøkter pr dag for
Elite Ung - og oppover til Elite Sr, mens de yngste har svømt 1 økt pr dag. Alle har i tillegg fått en solid
dose landtrening daglig.
Skolefri er ikke ensbetydende med treningsfri for oss som holder på med svømming. Snarere tvert imot!
Det er en glimrende anledning til å kunne fokusere 100% på trening og restitusjon, og fordelen er
åpenbar; Fullt fokus gir et løft i prestasjonsevnen som det er vanskelig å få til i uker med skole og lekser
ved siden av. Vi har bedre tid til å fordype oss i teknikk/teknikkforbedring og ikke minst - bedre tid til det
sosiale rundt treningene. Vi har hatt 2 «clinics», hvor vi har tatt for oss hhv rygg og crawlsvømming.
Videofilming over/under vann har det også blitt tid til, noe som er bevisstgjørende, lærerikt og populært
blant våre svømmere.
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Vi har også hatt felles lunsj hver dag, og det
har vært en veldig hyggelig affære! Det er
ikke hver dag svømmere møtes på tvers av
gruppene! Det vanket varm-mat 2 av
dagene, og som forventet – var det ingen
ting å utsette på matlysten! Stor takk til
Mona Underdal-Loktu for briljant matlaging
på vårt improviserte storkjøkken. Det er en
stor jobb å handle inn og klargjøre mat for
over 50 personer i 5 dager! Vi i
Stefan Gaijnov i fin driv under videofilming
trenerstaben er veldig takknemlig for den
frivillige jobben som gjøres på vegne av
svømmerne og det er til uvurderlig hjelp for oss trenere under leirene! Takk også til Tone Lauritzen for
lunsjhjelp og Anette Hetland for lunsj under fredagens minikonkurranse.
Fredag arrangerte vi «Dual-meet» for første gang. Svømmere ble delt inn i 2 lag med Sander Klev som
kaptein på Blue-team og
Christian Dyrkorn
tilsvarende for Red-team.
Den «uhøytidelige»
tvekampen, ble mer enn
kun vennskapelig
kappestrid. Her var det full
innsats helt til siste
beinstafett! Vinnerlaget ble
Blueteam, og kaptein
Sander kunne heve trofeet
- «The ugly silver tray» over
hodet! Blueteam fikk 101
poeng og Red team 91.
Undertegnede vet
dessverre ikke hele
historien bak «The ugly
tray», annet enn at jeg
reddet det fra å havne på
fyllingen under flyttingen
til Holmen, samt at det er vunnet av Asker Svømmeklubb og har inngravert «Best Club 1977»… Kanskje
noen av våre lesere vet mer om historien bak…?

Elite Ung la også inn en bowlingøkt: fra venstre Ane, Elise, Cara, Sofie, Linnea, Kesia, Tuva og Moo
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Elite Senior
The following is the transcript from a meeting held with the Elite Senior athletes at the beginning of the
season. It provides a summary of the significant changes (last year to now), our objective as a club, and
the role Elite Senior plays in realizing that objective, and what will be required to make it happen.
Meeting Day 1 (Aug 13, 2018): Where Are We? Where Do We Want To Go? How Do We Get There?
Welcome back... it’s great to see you guys! I trust everyone enjoyed a little time off and hope you’re
ready to get started!
There have been multiple changes. The biggest change related to you is that Sven is gone. I do not
know what you have been told, therefore to make things clear, the choice to leave was made by Sven. He
was not fired, nor was he forced into a new role. Sven was offered a new Elite Trainer contract, which he
chose not to sign. Sven served a valuable role and was instrumental in many of the positive changes that
occurred over the past 24 months and for that I thank him and wish him nothing but the best in his new
role. No doubt our paths will cross again in the future.
Sven’s departure allows me to assume full responsibility for everything that is Elite Senior. No doubt
you’re wondering, what does that mean? In short, it means, everything, at least as it relates to your life as
swimmer, is about to change. The schedule will change. The amount workload will change. The intensity
at which work is done will change. Attitudes will change. And, most significantly, expectations will
change. In the USA there’s a saying... “there’s a new sheriff in town”... I am the “new sheriff”!
In addition to Sven leaving, there have been 2 other significant changes...
- We hired a new coach, Tomasz Sobek, formerly with the Drammen Club, no doubt you’ve seen him...
he’s the guy with dreadlocks! In addition to his time in Drammen, Tomasz has served as a head coach, an
assistant coach and personal technique coach, both in Poland and in the United States. Tomasz was born
in Poland. As an athlete, he earned selection to multiple Polish National Teams, as well as an athletic
scholarship which took him to the United States where he competed for and attended the University of
Connecticut. His experience, training philosophy, willingness to learn and a desire to be the best makes
him a great fit and his addition to the staff is a big step towards this club becoming one of the top
performing clubs in the country.
-Alisher has accepted a 100% position allowing him to have greater influence over the developmental
program. This change provides coaching consistency to the groups serving our newest and youngest
competitive members. Consistency at this age is essential in developing an effective developmental
ladder and the benefits, although not immediately apparent, will benefit us for years into the future.
Now that we have covered all the changes, the next topic, although simple, is incredibly important for
you to understand...
This is your club and what we become is your choice. There are important things here to consider like...
Who are we and is that who we want to be? If not... who do we want to be? What do we want to stand
for? What do we want people to think of when they hear the name Asker Svømmeklubb?
Personally, I want Asker Svømmeklubb to be one of the world’s premier clubs. A club with the ability to
sustain performance at the world level. When people think of Asker Svømmeklubb I want them to think
of an organization and individuals who are committed to excellence. I want the name to be synonymous
with high performance. However, I also know saying it does not make it so and to make it real requires
you guys wanting to realize the same thing. Will we get there? I do not know, but I know we have zero
chance is we do not try and I am committed to giving it a try. I know to most people, including many of
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you guys, my vision seems impossible... unrealistic; however I do not subscribe to anything being
impossible, perhaps improbable, but those 2 are not the same. I admit that my goal is highly
improbable, yet I believe it is possible and, for now, possible is all I need.
Such a lofty goal comes with incredibly high expectations; expectations which extend to my own
performance, the performance of my athletes (that’s you guys!), individually and as a group. I encourage
each of you to determine what you expect of your teammates, your coaches and most importantly,
personal expectations with regard to the type and level of athlete you want to become... HOW DO YOU
WANT OTHERS TO SEE YOU... As a person? As an athlete? As a teammate?
I see everyone here as a person of high character. I know each of you aspires to a high level of
performance... if you were not, you wouldn't be here at 5:30 in the morning! Know this, our odds of
succeeding... your odds of succeeding, are greatly improved if you work as a group. Have confidence in
and believe in the guy next to you. Have each other’s back. And, above all else, EXPECT EXCELLENCE...
From yourself and from those around you and understand the same is expected of you in return.
To assists us in achieving excellence I've come up with a short list of ideals I ask everyone to agree to
and strive to live up to each day. Call it the Elite Senior Code…

1. SHOW UP! That goes much deeper than being here physically!
2. PAY ATTENTION! It's impossible to succeed if you don't know what you're doing!
3. BE HONEST! In what you say, what you do and how you do it!
4. HONOR THE TEAM AS A WHOLE AND YOUR TEAMMATES INDIVIDUALLY WITH YOUR EFFORT!
Work so that others can be better and you’ll notice that you're surrounded by people, who are all
working to help you succeed.

I must say, to date each and every Elite Senior athlete has done their part in living up to “The Code”.
Keep up the great work!!!

Linck
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Elite Junior & Speed Elite
As the season starts, many of our swimmers are asked to set some goals for the end of the season. Some
are ambitious, some are safe, some are school oriented, some others are set on a particular time that
qualifies them for a meet they always wanted to go. At this point it is worth noticing that all of these
goals are set up by them. Our job as educators, parents, guardians and mentors should be supporting
them in meeting their expectations and exceeding them.
Our job as coaches is to equip our swimmers with tools that will help them achieve these goals, your job
as parents (especially the younger athletes) is to support them in that hard journey, and their job as
athletes is to remain accountable at every step of their career and life that they commit to. So how can
we make this journey easier for all of us?? The answer might be as simple as this: a pie chart! (I know all
you science heads are getting overly hyped now and all the other humanists are freaking out, but please
don’t… this is not a regular pie chart.)
There is an ongoing trend in our society that is focused on clear goals and results, yet we keep on
forgetting that before reaching these goals there needs to be a clear and precise process to gain skills
necessary to be successful; and even earlier there is a need for a certain toolbox that will allow us to
achieve this skill and enough time to practice it and gain confidence in the fact that this process will get
me where I want to be in the end.
In order to help your swimmer create a chart like this we need to categorize different ways to develop as
an athlete. At this point we will use 4 different categories: Mental, Physical, Tactical and Technical. Now
since we have some options to choose from please sit down with your athlete and think of 8 different
skills (might be two from each category but it is not a must). Please have in mind that “train harder”,
“attend more practices” or even “improve UW kick” are not really skills. These are merely descriptions of
bad habits to improve.
Once you manage to write 8 skills needed in your athletes opinion to achieve their goal. I would like you
to write each skill on the chart in a clear and visible
way. You might even want to use a different color for
each skill or category. Then you put in a place where
the athlete can see it every day before practice: on
their desk, above their bed, on the fridge, tape it to
their Xbox or a dog or even do all of those things at
once. Then as the season goes: they color one part of
the chart that corresponds with the skill they feel they
have improved, hopefully by the end of the season all
8 skills will be colored all the way to the center. Their
day to day practice will allow them to more clearly
focus on the things they need to improve and gain
confidence in their skillset. This will also help you
monitor their progress and stay more relevant to their
day to day struggles and challenges. Finally at the very
end you might want to create your own skill chart or
maybe even ask your athlete to help you create one.
This might be a really fun and valuable way to tighten and enrich your relationship with your young
athlete.
Cheers and good luck,
Mr.Tea
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Elite Ung
Elite Ung - med full fart inn i en ny sesong
Elite Ung har kommet godt i gang med høstens trening. Det er alltid spennende for oss trenere å ta fatt
på en ny sesong! Det kommer nye svømmere inn i gruppa og dynamikken i teamet blir naturlig nok
forandret. Nye svømmere skal tilpasse seg et høyere treningsnivå og de mer erfarne svømmere må ta
større ansvar under treningene. Nå er de plutselig «seniorene» i teamet og er de som drar opp tempoet
under trening. Og, vi er spent på hvordan miljøet i gruppen blir når noen går videre, og andre kommer
inn. Jeg må si at starten har gått over all forventning, det er en super gjeng som synes å trives veldig
godt sammen!
Vi er en forholdsvis stor gruppe med 17 svømmere. Det er, naturlig nok, nivåforskjeller mellom nye og
erfarne svømmere, uten at det har vært noen stor utfordring. Vi tilpasser treningen litt for de nye, dersom
det er behov for det. Vi har snart lagt 7 uker med trening bak oss og det har vært en gradvis økning i
treningsvolumet. Teamet er snart oppe i «marsjfart». Så langt har vi lagt bak oss 127 000 meter og vi vil
ligge mellom 22-30 km pr uke den kommende perioden. Oppmøte på trening er upåklagelig (snitt
96,2%) hvorav 10 svømmere har vært på samtlige treninger 😊
Skjetten Open 15. september, var sesongens første stevne. Så tidlig i sesongen er vi normalt sett langt
unna toppformen, og vi benytter i stedet anledningen til å se hvordan vi løser tekniske oppgaver, samt at
vi får nyttig konkurranseerfaring. Vi må si oss veldig godt fornøyd med resultatet. Svømmerne løste
oppgavene sine veldig bra, og det ble faktisk satt 27 personlige rekorder (61%) under stevnet.

Konkurranse - Start - Intro - Det spirer og gror i de yngste gruppene
Asker Svømmeklubb har jobbet målrettet for å rekruttere svømmere til klubben. Vi begynner å se
resultatet av dette arbeidet. Introgruppen, som er første trinn inn i konkurransesvømming, bestod ved
sesongstart av 15 entusiastiske svømmere. Målet med Introgruppen er at svømmerne skal lære seg
grunnleggende sømmetreningsferdigheter, slik at de takler overgangen til neste nivå på en god måte.
Alisher er trener for hhv Hai, Intro, Start og Konkurranse, og han følger utviklingen til svømmerne nøye,
slik at de følger progresjonen i NSF`s utviklingstrapp. Startgruppen, som er neste nivå, består nå av 10
svømmere, og Konkurranse Rød / Blå er blitt klubbens største ungdomsgruppe, med 19 svømmere. Det
er veldig gøy at det «spirer og gror» i de yngste gruppene, for det er her klubbens fremtidige
elitesvømmere befinner seg! 😊
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Ministevne - Konkurranse, Start, Intro, Hai, Vill i vann
Lørdag 15. september arrangerte instruktører og foreldre et mini-stevne på Holmen.
Totalt deltok 43 svømmere fra gruppene Vill i vann, Hai, Intro, Start og Konkurranse. Øvelsene det ble
konkurrert i var 25 meter i alle svømmearter og i tillegg 50 bryst, 100 fri og 100 medley. Den aller
gøyeste øvelsen var 4x25m mix stafett og det ble en veldig tett konkurranse mellom alle åtte lag.
Avslutningsvis improviserte vi litt med felles stafett for alle sammen.
Etter konkurransene var det sosial samling med pizza, kaker og premieutdeling.
Tusen takk til alle foreldrene som hjalp til som tidtakere, sekretær, dommer, stafettlagledere og
kakebakere.
Fantastisk jobb fra alle sammen.
Takk,
Alisher
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