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NM Jr & UM 

Foto: Morten Jørgensen 

WOW for et mesterskap vi fikk til på Holmen! Takket være alle 
dere positive og arbeidsomme frivillige ble årets NMjr/UM en 
suksess fra begynnelse til slutt. 

Asker svømmeklubb er blitt overøst med gode 
tilbakemeldinger fra svømmere, trenere, andre klubber, presse, 
politikere, forbund, betjeningen i hallen og publikum. 

Takket være alle som var tilstede og bidro ble dette en skikkelig 
fest for svømmerne, det var god stemning og høy temperatur i 
hallen under hele arrangementet. Det ble satt 17 nye 
norgesrekorder igjennom mesterskapet - det er mye. 

                                                                                                      

5 kjappe 

Navn: Kari 

Alder: 54   

Stilling:       
Daglig 
leder 

Sivilstatus: 
Gift 

Hvor lenge har du jobbet i 
ASK? Siden 1. september 
2018 

Hva er det beste med jobben? 
Positivt fokus, varierte 
oppgaver, mange hyggelige 
svømmere, foresatte og 
kollegaer, lærer mye nytt 

Hva gjør du når du ikke 
jobber? Hytta, quilter 

Hvor godt svømmer du selv? 
Ikke noe jeg skriver hjem om! 
Men jeg svømte i svømme-
klubb da jeg var ung 

Hvilke mål har du for ASK? 
Godt miljø for store og små 
med godt omdømme, god 
tilvekst og aktiv toppklubb 

    ASK NYTT    
            trivsel, trygghet og prestasjon i vann

Per Irgens intervjuer og Marit Eikemo filmer Tomoe Zenimoto Hvas etter 
en av hans mange seiere. Foto: Morten Jørgensen
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Selv er vi i Arrangementskomiteen veldig takknemlig for den 
innsatsen som er lagt ned fra alle dere frivillige! Uten 
dugnadsånden greier vi ikke å holde slike arrangementer. Det 
var spesielt hyggelig og se så mange nye ansikter fra de yngre 
gruppene som var med og bidro! 

Mesterskapet krevde også at vi løste nye og uvante 
arbeidsoppgaver. Det skulle filmes, pressen skulle kontaktes, 
premiesermonier skulle arrangeres, blomster og medaljer 
skulle overrekkes, vinnere skulle intervjues, bare for å nevne 
noe.   

En annen veldig gledelig overraskelse var det gode 
økonomiske resultatet vi fikk ut av mesterskapet, ca. 170.000 
kroner i pluss, og det på et mesterskap som i beste fall pleier 
og gå i null. Det er helt fabelaktig godt jobba av alle sammen.  

Når det er sagt trenger vi sårt nytt påfyll til alle våre komiteer så 
hvis det er noe dere brenner for og ønsker og jobbe fast med 
under våre arrangementer er det bare å sende en e-post til 
admin@askersvom.no og melde seg på. 

Våre forskjellige komiteer er: 

Arrangementskomiteen: Ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av de arrangementene som Asker 
Svømmeklubb holder. 

Sosialkomiteen: Ansvar for cafedrift og matservering under 
stevner samt bidrar ved avslutninger, årsmøte og lignende. 

Tidtakergruppa: Har det tekniske ansvaret for tidtakeranlegget 
og kjører tid på våre stevner. 

Sponsorkomiteen: Jobber mot næringslivet og prøver å få inn 
sponsorpenger. 

Dommergruppa: Jobber med å rekruttere dommere og 
etterutdanne de vi har.  

Nok en gang Tusen, Tusen takk for at dere frivillige er så 
positive og greie å ha med og gjøre og at dere alltid stiller opp 
for barna våre.  

Vennlig hilsen Arrangementskomiteen 

                                                                                                      

Kontakt oss 

Følgende ansatte og frivillige 
svarer gjerne på spørsmål:                        

• Kari Salvesen Mørk -        
Daglig leder  
kari@askersvom.no 

• 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 

Torbjørn Sund instruerer tidtakere og dommerinnmarsj. Foto: Morten 
Jørgensen

mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
mailto:admin@askersvom.no
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/


Utgave 12/2018 7 desember 2018

  Message from Linck 
 On page 11 in this newsletter I have highlighted the exceptional  
 performances of ASK athletes competing at 2018 NM Junior &  
 UM (kortbane); an event our club hosted less than 3 weeks ago. 
 Although the bulk of my praise is directed towards the athletes 
 and their performance, I'd also like to commend the  
  performance of our parents group; our entire club showed up  
 to organize and orchestrate a truly first class event. The 4 day  
  event ran super smooth; no doubt the result of countless  
  volunteer hours invested by such a committed and professional  
  group! I will not attempt to list the    
  names of all the parents who assisted...  
  there were a lot of you! But know your  
  efforts have not gone unnoticed and   
  are appreciated! On behalf of all    
  athletes; thank you for time and effort... 
  your commitment and generosity  
  makes our success possible!  

  To the entire Asker Svømmeklubb    
  family... Tusen Takk!  

  Linck  

   

  We are only 3 months into the 2018-19  swimming year and ASK 
  athletes are already re-writing the record books. Plenty of new  
  individual event records have been set in both 25m and 50m   
  pools, including Sander Klev’s 100 Rygg Open Record, eclipsing 
  not once, but twice, one of the club’s oldest records (previous  
  record achieved in 1998, which, at the time was Norsk Junior   
  Rekord).       

   What is most exciting is the fact that we are just beginning...  
  THE BEST IS YET TO COME!!!  

 

                                                                                                      

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 trenings-
avgifter, 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 støtte-
spillere og sponsorer!              
Vi ønsker gjerne flere. 
Interessert?  Kontakt styreleder 
Leif Basberg. 

Coach Linck captured by 
Morten Jørgensen 

Foto: Morten Jørgensen

https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=admin%40askersvom.no
https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=admin%40askersvom.no
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Below are the new 25m pool records set in 2018 (and many of these have been set several times by the 
same swimmer during the year): 

(9) Tobias Bang Mikkelsen   Open 400 IM   4:34,02 (4:36,03 H Hellerud '14) 
              16år 100 Rygg   1:00,70 (1:01,13 S Klev '16) 
              16år 100 Bryst   1:06,57 (1:07,45 A Manum Hagby '11) 
              16år 200 Bryst   2:22,60 (2:26,45 A Manum Hagby '11) 
              16år 100 Fly    58,72 (59,60 C Groth Dyrkorn '17) 
              16år 200 Fly    2:10,12 (2:20,49 C Wathne '07) 
              16år 100 IM    59,20 (1:00,93 (C Groth Dyrkorn '17) 
              16år 200 IM    2:06,74 (2:10,55 C Groth Dyrkorn '17) 
              16år 400 IM    4:34,02 (4:46,22 C Groth Dyrkorn '17) 

(6) Sander Klev        Open 50 Rygg   26,25 (26,52 S Klev '17) 
              Open 100 Rygg  56,45 (58.16 A Bratgjerd '98) 
              18år 100 Fri    52,18 (54,31 C Manum Hagby '16)  
              18år 50 Rygg   26,25 (27,75 N Prokopiak '12) 
              18år 100 Rygg   56,45 (1:00,19 N Prokopiak '12) 
              18år 200 Rygg   2:05,91 (2:09,69 A Bergman '11) 

                                                                                                      

Sander Klev at NM Jr & UM. Foto: Morten Jørgensen

Tobias Bang Mikkelsen at NM Jr & UM. Foto: Morten Jørgensen
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(6) Christian Groth Dyrkorn   17år 100 Fri    51,57 (52,21 S Klev '17) 
              17år 50 Bryst   29,61 (30,10 O Næss Olsen '17) 
              17år 100 Fly   57,79 (57,55 J Bj. Haugen ’04) 
              17år 200 Fly   2.16,41 (2.18,04 C A Wathne ’08) 
              17år 100 IM    59,95 (1:00,56 S Klev '17) 
              17år 200 IM     2:06,62  (2:12,76 H Hellerud ’14) 

(3) Kristian Swakhoven     15år 50 Fly    27,67 (28,36 M Choy ’14) 
              15år 100 Fly   59,40 (1:02,98 T Bang Mikkelsen '17) 
              15år 200 Fly   2:14,90 (2:23,85 C A Wathne ’06) 

                                                                                                      

Christian Groth Dyrkorn at Jr NM & UM. Foto: Morten Jørgensen

Kristian Swakhoven at Jr NM & UM. Foto: Morten Jørgensen
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(2-3) Kristian Tronstad     12år 200 Rygg   2:32,72 (2:34,36 J Tronstad ’15)  

              12år 200 IM   2.34,20 (2.25,19 V Forafonov ’14) 

              12 år 50 Rygg  33,53 (tangering av storebror Joakims tid fra ’15) 

Kristian Tronstad at Asker Vårstevne 2018. Foto: 
Morten Jørgensen 

(2) Kristine Huan Hytenget   16år 100 Rygg  1:04,99 (1:05,56 E Næss Olsen '13) 
              16år 200 Rygg   2:20,74 (2:22,62 (K Bjellvåg Braathen ’16) 

(1) Marcus Heggtveit Løvø    Open 25 Fly   25,25 (25,34 M Heggtveit Løvø ’15) 

                                                                                                      

Kristine Huan Hytenget at Jr NM & UM. Foto: Morten Jørgensen
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(1) Joakim Tronstad      15år 200 Fri    2:01.04 (2:01,46 N Lervik ’12)  

Joakim Tronstad at NM Jr & UM. Foto: Morten Jørgensen 

(1) Julius Stähr Aarnes     14år 100 Rygg   1:05,91 (1:06,45 V Forafonov '16)  

All the new ASK records set in 2018 will be presented at the annual meeting & party this spring - both 
25m and 50m pool records. We encourage everyone to be there. 

ASK Klubbrekorder 

Vi lanserer herved en ny rutine for 
oppdatering av klubbrekorder. Vi ber om 
at svømmerne selv, evt. foreldre, melder 
inn nye rekorder til klubben. Dette gjøres 
ved å sende e-post til 
rekorder@askersvom.no. 

Klubbrekordene er oppdatert for 2018 og 
lagt ut på klubbens hjemmesider 
(www.askersvom.no/klubbrekkorder/). Vi 
har nå to filer med rekorder - en for 
kortbane- og en for langbanerekorder. 
Her finner dere oversikt over alle 
årsklasserekorder (for alderstrinnene 
11-19 år) og klubbrekorder (Open klasse tatt uavhengig av alder og som dermed også inkluderer 
seniorer). Ta en titt - vi tror flere vil bli overrasket over at de har en rekord de ikke er klar over. 

En skikkelig gjennomgang av rekordene er gjort ved å bruke medley.no. Denne siden har nesten 
komplett data fra 01.01.2005. For eldre data er andre kilder brukt, men disse er ikke like komplette.  

Vi tror og mener at rekordene er korrekte, men dersom noen ser noe de mener er feil så send e-post til 
rekorder@askersvom.no. 

                                                                                                      

mailto:rekorder@askersvom.no
http://www.askersvom.no/klubbrekkorder/
http://medley.no
mailto:rekorder@askersvom.no
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Kari, daglig leder,  har ordet 
 

Vi har jobbet mye med å få til elektronisk betaling. Dette vil skje i puljer. Når vi nå 
sender ut faktura fra regnskapsprogrammet (egenandel på stevner og treningsleir, 
klær etc) skal dere kunne motta disse i banken. Vi har fått tilbakemelding på at det 
fungerer for noen. Vær oppmerksom på at de ulike bankene fungerer ulikt. Får du 
fortsatt faktura pr mail, be om at Asker Svømmeklubb godkjennes for senere 
faktura. Dette kan du gjøre i tilknytting til betalingen. 
For trenings- og kursavgifter som sendes ut fra tryggivann må vi vente en liten stund 
til, men det er på vei. 
 Administrasjonen flytter til lokaler på Holmensenterets gamle del. Dette fordi 
konferanselokalene idag benyttes til skoleundervisning og møter på dagtid i 
tillegg til at vi trenger litt mer plass. Vi beholder «bua» som trenere og instruktører kan bruke i tilknytning 
til trening. 
 I den anledning får vi som en prøveordning lov til å bruke konferanselokalet til lekselesing mellom kl 
1500 og 1700 mandager til torsdager. Vi håper mange vil benytte seg av det. Det vil være en ordning for 
elever på ungdomsskolen og videregående skole i denne runden.  Vi har lovet at lokalet benyttes til 
skolearbeid og at vi forholder oss rolige. Vi ber de største om å vise ansvar og hjelpe til med å holde ro. 
Den som kommer først, ber om adgangskort i resepsjonen. Kortet skal leveres tilbake når dere forlater 
lokalet. 
Prøveordningen vil gå frem til jul. Vi tar da en oppsummering på om det fungerer, om vi skal endre tider 
mm. Skal lokalet benyttes til andre arrangement, vil vi informere om dette. 
For elever som skal på videregående skole fra høsten 2019, vil det bli satt opp ett informasjonsmøte på 
Nesbru videregående skole den 17. januar 2019. Nesbru videregående skole har toppidrett som en 
studieretning og Asker Svømmeklubb har dialog og samarbeid med skolen for å sette opp den beste 
løsningen for elevene slik at svømming og skole kan kombineres. Mer informasjon vil komme. 

Nytt klubbtøy 
 

Det jobbes med å finne ny leverandør av ASK klubbtøy. 
Selve designet (rød hoodie, svart shorts og bukse, hvit T-
skjorte) forventes å forbli den sammen, men vi trenger å 
forbedre leveringstid og logistikk rundt bestilling av 
klubbtøy.  

Vi oppfordrer alle som hadde tenkt å bestille tøy om å 
avvente en liten stund. Vi har som målsetning å presentere 
nytt tøy og ny løsning på Årsmøtet og Årsfesten til våren.  

                                                                                                      

Foto: Morten Jørgensen

Foto: Morten Jørgensen
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En god dommer, er en våt dommer! 
Dette er noe alle dommere vet! For å gjøre vår jobb riktig, må vi stå ytterst på kanten og følge med. Og 
jo eldre svømmerne blir, jo mer vann klarer de å sende i vår retning. Jeg velger å tro de ikke gjør det 
bevisst, men noen ganger kan en jo lure ... spesielt når seniorene svømmer 50m, og det er finaleheat. 
Det er i slike tilfeller det er smart å på forhånd ta tenkt ut et par ting; a) har jeg valgt nøytralt undertøy? 
b) er sminken vannfast? Den siste er det kanskje flest kvinner som tenker. Uansett, våte blir vi og det er 
ikke mange heatene som skal til før det surkler godt nede i skoene. Heldigvis plages vi ikke av kulde når 
vi jobber! 

Tross våte sko og varm hall med høy luftfuktighet, så er det noe som drar oss tilbake til bassengkanten 
igjen og igjen. Foruten et veldig godt sosialt miljø blant dommerne, der felles interesse for idretten er 
ankeret, er det noe mer også: 

-Vi har alltid de beste plassene under stevner og mesterskap! 

-Vi får mye kunnskap om svømming! 

-Vi hjelper både svømmerne og klubben vår til å blir bedre! 

NMjr/UM - for et mesterskap ... !!! 
NMjr/UM er over, og fra dommernes synspunkt: ”Best championship ever” (fritt etter Samaranch). Å 
arrangere NM krever fullt dommeroppsett, noe som betyr flere dommere enn hva et vanlig stevne må 
ha. Det vil si 32 dommere per økt og det var totalt 8 økter under hele mesterskapet, hvorav to av dagene 
var vanlige arbeidsdager. Det er en stor utfordring, men Asker SK i samarbeid med dommeransvarlig for 
Akershus svømmekrets klarte å samle sammen nok folk. Heldigvis! 

Dommerne under NM Jr & UM 2018. Foto: Øyvind Thorsen, LSVK 

”Å du må kunne mye om svømming!” er noe jeg hører ofte som svømmedommer. Sannheten er at det 
faktisk ikke kreves noe forkunnskaper om idretten for å delta på kretsdommerkurs. Det eneste kravet er 
at du har fylt 14 år og har lyst til å bli dommer. Gjennom kurset og aspirantperioden lærer du det som 
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trengs. Erfaringen derimot, den kommer gjennom jevnlig dømming på stevner, og med erfaringen 
kommer også mye kunnskap. 

Kretsdommerkurs 
Asker SK har behov for å utdanne flere dommere. I 2019 er det 
planlagt flere kretsdommerkurs, hvorav minst ett vil bli avholdt 
i Asker. Kurset er gratis for deltakererne, og det er ikke et 
tidskrevende kurs; nettbasert selvstudie på ca. 2 timer før 6 
timer fysisk kursdag som avsluttes med en eksamen. 
Informasjon om dette kommer over jul. 

Har du lyst til å bli dommer, så ikke nøl med å ta kontakt!  

Dommerutvikling 
Asker SK har i dag 1 forbundsdommer innen synkron, 4 
forbundsdommere og 13 kretsdommere innen svømming. To 
av disse er startere, og i disse dager er det to dommere som 
tar utdanningen videre til overdommernivå.  

Hilsen Mona Underdal-Loktu, Dommeransvarlig i ASK 

ASK Bruktshop (på Facebook) 
Har dere utstyr hjemme som ikke brukes mer? Eller er det noe du trenger, som kan kjøpes brukt? Da er 
ASK Bruktshop stedet å bruke! 

Svømmeutstyr har generelt lang levetid, så hvorfor ikke spare både miljøet og lommeboken? Sporadisk 
legges det ut ting for salg på ASK Bruktshop, men det er veldig få som er innom og kjøper. Søk opp 
gruppen på FB, det er rom for både flere medlemmer, salg og kjøp! 

�  

                                                                                                      

Overdommer Rune Gran og 
dommeransvarlig i Asker Mona         
Foto: Øyvind Thorsen, LSVK
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Nytt fra svømmegruppene 
Elite Sr 
The entire Elite Senior Squad contributed to what I consider to be the club's best NM competition 
performance since my arrival in 2016. In our "home pool" we performed, individually and as team, 
remarkably well, but I do not need to tell you that, I'd prefer to let your performance do the talking. Take 
some time to review the New Records (listed on pages 4-7, most achieved at NM Jr & UM) and combine 
those with the highlights I have listed below and you'll see exactly what I mean!  

With all the "good feelings" swirling around, I must offer up a "word of caution". After performing well, 
especially at a "BIG" competition, it may seem OK to "ease-up" a little or to become complacent. Yes, we 
performed well and for that each of you deserves to be commended, but do not forget what created 
those performances - commitment and hard work. As I have said multiple times a day and will continue 
to do so, we are only at the beginning, a "stepping stone" on our way to higher performance and greater 
achievements. Now is NOT the time to "ease-up"... now is the time to "step-up". We need to use our 
recent success as motivation to and confidence in elevating our training sessions to a new level. 
Performing at a higher level first requires that we train at a higher level. You are each ready to take that 
step... Let's do it now, without hesitation!!!  

2018 NM Junior & UM (kortbane) Performance Highlights…
 
All men's Junior stafetts finished in the Top 8, with the UM men finishing 5 out 6 in the Top 8!!!  

4*100 Fr-UM       5th (TB Mikkelsen, J Tronstad, K Swakhoven, AK Hvass) 

4*50 Fr-UM       6th (J Tronstad, AK Hvass, K Swakhoven, TB Mikkelsen) 

4*200 Fr-UM       6th (J Tronstad, TB Mikkelsen, K Swakhoven, O Megård) 

4*50 Fr-Junior       6th (TB Mikkelsen, CG Dyrkorn, S Klev, KF Nilsen) 

4*100 Fr-Junior      6th (CG Dyrkorn, TB Mikkelsen, KF Nilsen, S Klev) 

4*200 Fr-Junior      6th (S Klev, CG Dyrkorn, TB Mikkelsen, J Tronstad) 

4*100 Medley-UM     7th (TB Mikkelsen, AK Hvass, K Swakhoven, J Tronstad) 

4*50 Medley-Junior    8th (S Klev, CG Dyrkorn, TB Mikkelsen, KF Nilsen) 

4*100 Medley-Junior    8th (S Klev, TB Mikkelsen, K Swakhoven, CG Dyrkorn) 

                                                                                                      
Herrestafetter - før og etter. Foto: Morten Jørgensen
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Tobias Bang Mikkelsen was our only athlete to reach the podium...  He did it 6 times (UM class)!  

            Silver;  UM 100 IM 

            Bronze; UM 200 Bryst/100-200 Fly/200-400 IM (5th 100 Bryst)  

4 Athletes qualified for finale competition (Top 8 all classes combined) in 8 individual events...  

Sander Klev       3 Finals appearances (4th 50-100 Rygg/5th 200 Rygg) 

Christian Groth Dyrkorn  2 Finals appearances (5th 200IM; 7th 100 Fri) 

Tobias Bang Mikkelsen   2 Finals appearances (6th 400 IM/7th 200 IM) 

Kristine Huan Hytenget   1 Finals appearance (6th 100 Rygg) 
 
 
8 Athletes (including Tobias) finished in the Top 8, in 19 individual events...  

Sander Klev       (JR) 4th 50 Rygg-100 Rygg/5th 200 Rygg 

Christian Groth Dyrkorn  (JR) 5th 200 IM/8th100 Fri 

Emma Lu Eikemo     (JR) 6th 200 Rygg 

Kristian Swakhoven    (UM) 5th 100 Fly/6th 200 Fly 

Kristine Huan Hytenget   (UM) 4th 100 Rygg/5th 50-200 Rygg 

Ella Magnussen      (UM) 7th 200 Fri 

 

Combined Personal Best Percentage was above 80%... For a National Championship where everything 
is heightened: The level of competition, the amount of pressure (internal and external) and subsequent 
stress, to finish above 80% is exceptional! Personal Best listed below (PB's from Bærum Open are also 
listed)...  

                                                                                                      

Damestafetter - før og etter. Foto: Morten Jørgensen
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Christian GD (7:9 PB's) 50-(2x)100-200Fri/50Bry/100Fly/100IM... just missed 400Fri... achieved 2 weeks 
earlier (200Ryg)  

*Emma Lu Eikemo (3:3 PB's) 50-100-200Ryg (50Bry) 

Adam Kaspar Hvass (2:4 PB's) 50Fri/50Bry 

Kristine HH (4:5 PB's) 50-(2x)100-200Ryg/200Fly (50Bry)  
Sander K (5:7 PB's) 50-100Fri/50-(2x)200Ryg/50Fly... just missed 100Ryg PBT... achieved 2 weeks earlier 
(100IM) 

Ella Magnussen (2:3 PB's+1 stafett lead) S50-100-200Fri... just missed 200ryg PB... achieved 2 weeks 
earlier (50Bry/100Fly)  

**Tobias (8:9 PB's+3 stafett lead) S50Fri/S50-S100Ryg/50-100-200Bry/100-200Fly/100-(2x)200-400IM 
(400Fri) 

Kristian Fisketjøn Nilsen (0:2 PB's) great stafett performances (400Fri) 

*Kristian Swakhoven (2:2 PB's) 100-200Fly (50Fr/200Ryg/50-200Bry/200IM) 

Joakim Tronstad (stafett only... Under PB 100Fri) 2 PB's 50-200Fri stafett lead (200Ryg/200IM) 

Eira Ytre-Eide (stafett only... Under PB 50-100Bry) 1 PB stafett lead 100Fri 

Oscar Megård (stafett only... Under PB on 4*200Fri) 

Emily Must (stafett only... Under PB, 50 Bry on 4*50 Medley)  

*Special mention to Emma and Kristian S for hitting 100% Personal Bests in their individual events!!!  

**Lastly, I cannot conclude these highlights without acknowledging the incredible performance put in by 
our own "Iron Man" Tobias Bang Mikkelsen, one of the most 
impressive individual efforts I have ever witnessed. Here's the 
brief summary… 

 
• Broke 13 Club Records (includes breaking the record in 5 
events twice) 

• Won 6 Medals  
• Appeared in 2 finals 

• Contributed to 9 ASK stafett Top 8 finishes 

• Raced a total of 20 events (including stafetts) and swam his 
Personal Best every time he hit the water except once 

There is only one area in which he could impress even more 
and that is in charge high the color of those medals to "Gold". 
The Top Podium eluded him this time around, but I promise, 
that will not last for long!  
I commend each and every athlete that contributed to our 
team effort and helped to make the 2018 NM Junior/UM such a 
monumental success.       YOU GUYS ARE AWESOME!!!  

Remember what we talked about... THIS IS ONLY THE BEGINNING!  

                                                                                                      

Tobias aka Iron Man.  

Foto: Morten Jørgensen
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Elite Sr, Jr & Ung, Konkurranse & Start 
Bærum Open 2018 - 57 Askersvømmere var i ilden!

  

(Bilde hentet fra artikkel i Budstikka 04 des. Sittende: Aksel S Iden, Fredrik Almnes, Cara E McKay, Alette S Iden 4x50 Mix 
medley lag) 

Bærum Open er et tradisjonsrikt stevne og deltagelsen var rekordstor også denne gang.  

657 svømmere hadde meldt sin ankomst og nesten 2800 starter skulle gjennomføres i løpet av 2,5 dag! 
Ikke så rart at kveldene måtte tas i bruk for å få avviklet alle øvelser. ASK stilte mannsterke med våre 57 
påmeldte svømmere og vi satte vårt preg på stevnet med mye flott svømming! For de eldste svømmerne 
var nok stevnet mer en «gjennomkjøring» etter formtoppen i NM Jr & UM i november, med fokus på 
arbeidsoppgaver og å svømme varierte øvelser denne gangen. Konkurranse- og Start-partiet var med 
for å «plukke» LÅMØ-øvelser og få stevneerfaring. Elite Jr og Elite Ung hadde på sin side plukket ut 
dette stevnet som satsningsstevne med fokus på å svømme raskt på utvalgte øvelser.  

 

Svømmere etter pers på 400-fri: Ane Basberg, Linne Must og Sofie Østbye 
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Brillefin svømming på 400 meter fri 

Elite Ung hadde trent spesifikt mot 400 fri i tiden før stevnet. Det var høstsesongens første forsøk på 
øvelsen, så det var en viss spenning knyttet til om 400-formen hadde innfunnet seg. Tiltroen steg 
ettersom heat etter heat med ASK`ere svømte inn til betydelige og fine personlige rekorder, og når fasit 
ble skrevet, hadde de så nær «full pott» av personbestetider som det er mulig å komme! Flott innsats!  

 

Julius Aarnes og Oscar Megård (Elite jr) svømte inn til hhv 1. og 2. plass på styrkeprøven 400m 
individuell medley, og begge til fine personlige rekorder! Dette er en øvelse som setter utøverne solid 
på prøve når det gjelder utholdenhet, teknikk og mental styrke. Det var 2 slitne, men fornøyde gutter 
som kunne kvittere seg for fine plasseringer og stor fremgang på øvelsen. 

200 bryst resulterte også i fine resultater for Asker-gjengen med flere meget gode prestasjoner. Aller 
morsomst var det kanskje for jenter 2005 hvor Linnea Must tok 1.plass, 3. plass til Sofie Østbye og 4. 
plass til Ane Basberg. Sterk Asker innsats!  

100m butterfly og Kristian Tronstad er nærmest for synonymer å regne. Kristian tok gull på øvelsen med 
fin personlig rekord, 1 av 3 gull denne helgen, samt at han i tillegg kunne kvittere ut 2 sølv (50 bryst/200 
rygg) og 1 bronsemedalje (400 fri). Christian Dyrkorn og Tobias Bang Mikkelsen tok også gull i denne 
paradeøvelsen, etter meget god svømming! 

Nest siste øvelse var 200m rygg, hvor ASK svømmerne igjen forsynte seg av premiebordet: Kristian 
Dyrkorn med 2.plass, Sofie Østbye, Joakim Tronstad, Oscar Megård noterte seg for en fine 3.plasser. Vi 
må også ta med avslutningsøvelsen 100 medley, hvor Ella Magnussen svømte sterkt og slo inn til sitt 
andre gull (gull også på 400 fri) og Kristine Hytenget og Julius Aarnes fylte ytterligere opp i 
premieskapet med hvert sitt sølv. 

Alt i alt – et vel gjennomført stevne - med mange flotte prestasjoner av ASK-svømmerne! 

😊  Rolf N 
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Start, Intro, Hai & Delfin 

Arena Rekrutt 11/11-2018

ASK hadde stor deltakelse på rekruttstevne med 30 
barn fra Start, Intro, Hai og Delfin. 

For noen av barna var dette første gang på 
rekruttstevne og det ga mersmak. Dette var gøy! 
Mange satte nye bestetider i 100% av øvelsene de 
stilte på - en flott prestasjon!  

Emilia Marie Montriou-Husum og Petter 
Smedhaugen stilte på øvelsen 100 medley for 
første gang og Julie Jensen Velund og Alexandra 
Evensen gjennomførte 200 fri for første gang. Det 
er tøft gjort - godt jobba! 

ASK stilte med fem stafettlag og tre av disse tok 
førsteplass i sine heat og det resulterte i 1., 2., og 3. 
plass sammenlagt.  

Når stevnet var over kunne vi gledelig konstatere at 
Asker svømmeklubb gjorde det bedre enn våre 
hardeste konkurrenter OI, Lambertseter og 
Bærumsvømmerne. 😊   

Det var alle fornøyde med og vi gleder oss 
videre..... 

Mvh Alisher 
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Nytt fra Svømmeskolen 

Denne helgen ble det skapt historie!   
For første gang har Asker svømmeklubb stilt med et 
minipololag i et minipolostevne. 
Bassenget på Frogn i Sørum var fylt med ivrige barn i 
klassen for minipolo og vannpolo fra morgen til kveld 
lørdag 01.12.19. Julestevnet ble arrangert av Sørumsand 
IF-svømmegruppe. 

Asker svømmeklubb spilte 3 kamper, hvor de tok 1 seier! 
I tillegg spilte de mixturnering på slutten hvor utøverne 
ble blandet på tvers av påmeldte lag. I en av 
mixkampene tok 2 askerspillere overlegen seier! 

Aksel, Jonas og John stilte med god lagånd, masse 
glede og spillerlyst hele dagen. I tillegg var det god 
stemning i svømmehallen, og ekstra stas da alle fikk 
utdelt medaljer for innsatsen. 

Takk for denne gang, - vi gleder oss til fortsettelsen! 

Hilsen trenerne Henrik og Farian 

Bilder tatt av Jennifer Lindvig og Farian Katanchi 
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Er du ASK sin nye stuptrener? 

Stupgruppen trenger enda flere dyktige trenere til sitt trenerteam! 

"Stup er en sport som både er mentalt og 
fysisk krevende. Det er en sport som er 
fantastisk å mestre, og en av de peneste 
sportene i verden" 

Stupgruppen i Asker svømmeklubb er 
tuftet på Norges svømmeforbund sin mal 
for stupopplæring. Norges stupskole skal 
lære utøverne trygg og sikker stuping, 
samt til å bli fortrolig med både vann og 
akrobatikk. Stupidrett er en idrett som gir 
unike muligheter til å oppleve mestring 
uansett nivå! 

Gruppene trener på Risenga 
svømmehall, mandag og tirsdag kveld. 

Som stuptrener har du ansvar for en gruppe utøvere, og skal sørge for at de lærer de aktuelle delmålene 
gjennom mestringsbaserte øvelser. 

Er du den vi leter etter? 

- 15 år og eldre 

- Ønsker en ekstrajobb ved siden av skole/studier 

- Selvstendig, strukturert og positiv 

- Leken, og trives med barn 

- God til å samarbeide og trives godt i team 

- Har mulighet til å jobbe 1-2 kvelder fast i uken 

Treneren har følgende arbeidsoppgaver: 

- Ansvar for forberedelse og gjennomføring av egne grupper 

- Oppfølgning av hver enkelt deltakers progresjon og mestring av delmål 

- Halvårig rapportering av deltakelse og progresjon 

- Kommunikasjon med deltakere, foreldre og trenerteam 

- Ivareta deltakernes sikkerhet til enhver tid i treningen 

- Stille på trenerrmøter og andre arrangementer 

Om dette er jobben for deg, - ikke nøl med å ta kontakt: stup@askersvom.no 

Mvh, Stupskolen, Asker svømmeklubb 

                                                                                                      

https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=stup%40askersvom.no
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Det handler om integrering 

Det handler om å bli inkludert i fellesskapet. Aksept og respekt for det som er annerledes, se- og 
fokusere på muligheter og ikke hindringer. Integrering handler om medmenneskelighet og toleranse for 
det som er annerledes. Det handler om å strekke ut en hånd og være veiviser for nye landsmenn. Om 
toleranse, varme og forståelse. 

I samarbeid med Asker frivilligsentral og Borgen helsestasjon har Asker svømmeklubb fått innvilget 
midler for å gjennomføre svømmeopplæring for somaliske kvinner. I skjermede omgivelser på Bondi 
terapibasseng møter det opp 12 lærevillige og spente kvinner, hver søndag kveld over 8 uker. I løpet av 
disse 8 ukene er målet at kvinnene vil bli tryggere på sin egen, og andres ferdsel i vann sammen med at 
de vil forbedre sine svømmeferdigheter. Målgruppen har over en lengre tid etterspurt et tilbud, som 
med et godt samarbeid endelig har blitt realisert. 

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. Vi gleder oss 
over å kunne skape vannglede for alle - og være bidragsyter på vei mot bedre integrasjon. Det handler 
om å bli inkludert. 

Mvh, Ingvild Y. Eknes, Svømmeskoleansvarlig, 

Idrettskonferansen 2018 

Fredag 23.11 var det duket for årets Idrettskonferanse arrangert i Spikkestad kultursenter av nye Asker 
idrettsråd. Gjennom konferansen tar Idrettsrådet initiativ til å bedre samspillet mellom aktører innen 
idrett, kultur, næring og offentlighet. Samspill og samarbeid var den røde tråden gjennom hele dagen. 

Fra Asker svømmeklubb stilte både daglig leder, svømmeskoleansvarlig, ett styremedlem og styreleder. 
Med både politiske, kommunale og frivillige innslag var det en viktig- og begivenhetsrik dag med mye 
ny og viktig informasjon om arbeidet inn mot nye Asker kommune.  Ordfører i Asker kommune, Lene 
Conradi holdt et flott innlegg om samskaping - hvordan frivilligheten, kommunen og næringslivet kan 
bygge hverandre opp, og gjøre hverandre gode. Buskerud idrettskrets hadde et inspirerende innlegg 
om aktive lokalsamfunn, Kristin M. Felde, direktør nye Asker kommune engasjerte oss gjennom 
«medborgerskap», dette, sammen med flere andre gode innlegg og debatter.  

Nye Asker kommune vil bestå av: 

- 97 idrettslag 

- over 70 idretter 

- Ca. 36000 medlemmer 

I intensjonsavtalen for nye Asker kommune heter det blant annet 
«kommunen anerkjenner frivillighetens store verdi som 
samfunnsbygger. Kommunen vil være en god partner som stimulerer 
til deltagelse i frivillig arbeid, medborgerskap og samskaping». Nye 
Asker kommune skal bli en «Samskapingskommune», og nye Asker 
idrettsråd har som mål å skape enda mer aktivitet - for alle -! 
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Vårens 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 

Er du usikker på hvilket nivå du vil melde på? Sjekk ut vår «nivåvelger»: http://askersvom.no/nivavelger/ 

Spørsmål? Ta kontakt med: kurs@askersvom.no  

Mvh, 

Dana og Ingvild fra Svømmeskolen 

                                                                                                      

http://www.tryggivann.no
http://askersvom.no/nivavelger/
https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=kurs%40askersvom.no
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Asker Svømmeklubb  - svømmeskole og kurstilbud oversikt vår 2019

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  Mandag, tirsdag, torsdag mellom 16.00-18.40, søndager mellom 
13.00-17.40  
Skilpaddemerket Mandag, tirsdag, torsdag mellom 16.00-20.00, søndager mellom 
13.00-17.40  
Pingvinmerket Mandag, tirsdag, torsdag mellom 16.00-20.00, søndager mellom 
13.00-17.40  
Selungenmerket Mandag, tirsdag, torsdag mellom 16.00-20.00, søndager mellom 
13.00-17.40  
 
Hver gruppe har trening i 40 minutter. Dvs. fra 16.00-16.40, 16.40-17.20 osv.  
Tirsdag gjelder kun til 19.20. Med forbehold om endringer utover semesteret.  
 
 
NORGES SVØMMESKOLE – VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  
 
Selmerket  Mandag mellom 16.00-19.20 (Holmen),  
   tirsdag 16.00-18.40 (Risenga),  
   torsdag 16.40-18.00 (Risenga)  
    – 40min svømming pr. gruppe 
Sjøløvemerket Mandag mellom 16.00-19.00 (Holmen),  
   tirsdag 16.00-18.00, (Risenga)  
   torsdag 16.45-18.45 (Risenga)  
   – 60min svømming pr. gruppe 
Delfinmerket  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),  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   torsdag 16.00-16.45 (Risenga) + søndag 14.00-14.45 (Holmen)  
   – 2x45min svømming pr. gruppe 
Haimerket  Tirsdag 17.00-18.00 + 14.45-15.45 (Holmen),  
   Onsdag 18.30-19.30 (Risenga) + 14.45-15.45 (Holmen)  
   torsdag 18.00-19.00 (Holmen) + 15.45-16.45 (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  Nivå 1 – mandag 19.30-20.30, Holmen 25m  
for voksne  Nivå 1 – søndag 16.45-17.45, Holmen 25m 
  Nivå 2 – tirsdag 19.30-20.30, Risenga 25m  
   Nivå 3 – søndag,16.45-17.45, Holmen 25m 
 
Svømmeopplæring Mandag 20.00-20.45, Holmen varmtvannsbasseng  
for voksne 
 
Svømmeopplæring Tirsdag 20.00-20.45, Holmen varmtvannsbasseng  
for ungdom   Torsdag 20.00-20.45, Holmen varmtvannsbasseng  
 
Ungdomstrening Nivå 1 – torsdag, 16.00-16.40, Risenga 25m  
   Nivå 2 – torsdag, 18.00-19.00, Risenga 25m  
 
Vill i vann  Stup/synkron mandag, Risenga svømmehall  
   Minipolo tirsdag, Holmen svømmehall  
   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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Foto: Morten Jørgensen 

En stor takk til svømmepappa og fotograf Morten Jørgensen som stilte som stevnefotograf under NM Jr 
& UM. Han har tatt de fleste blinkskuddene som er brukt i denne utgaven av ASK Nytt. Hvis du ikke har 
sett bildene hans fra stevnet så gå inn på https://mortenfoto.smugmug.com/Svomming/UM-2018. Hvis 
du jobbet som frivillig er det en sjans for at du også finner bilde av deg selv eller noen du kjenner godt.  

Og med det gjenstår det bare å ønske alle en 

 riktig god jul 
&

godt nytt år 

Vi sees på julesvøm på søndag 

 

                                                                                                      

https://mortenfoto.smugmug.com/Svomming/UM-2018

