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Kari har ordet 
Det har blitt en travel start på året i Asker svømmeklubb med 
semesteravgifter, lisenser, flytting av kontor, kommunikasjons-
seminar og planer for våren. 

Faktura fra regnskapsprogrammet skal nå gå rett inn i banken, 
men mange av dere må godkjenne at Asker svømmeklubb kan 
sende dere efaktura. Jeg vet med sikkerhet at det fungerer bra 
med Nordea, S- banken og Handelsbanken. Jeg har lekt med å 
sende og betale faktura til meg selv. Da jeg hadde lagt faktura 
til betaling fikk jeg spørsmål om jeg ville akseptere eFaktura fra 
Asker svømmeklubb. Aksepterer en da, vil den neste komme 
rett i bank.  Dette skulle redusere faktura i spamfilteret og 
innbetalinger uten KID som vi i dag bruker lang tid på.  

Vi er usikre på når vi kan sende eFaktura fra Tryggivann. NSF er 
på saken og vi vil informere dere så fort dette er på plass. 

Tipper du? Hvis ja, så er vi glade om grasrotandelen kan gå til 
klubben.  Vi mottar i dag litt penger 3 ganger i året, og har 
mulighet til å ta imot mer – alle monner drar. 

Svømmere på treningspartiene kan fremdeles bruke 
konferanselokalet mellom skole og trening til lekselesing, 
spising eller avslapping. Det står vannkoker og mikrobølgeovn 
i lokalet og vi har kopper i skapene. Den som kommer først 
registrerer seg og kvitterer for inngangskort i resepsjonen. Kan 
du ikke levere inn kortet selv, pass på at du gir beskjed om 
hvem som har overtatt kortet når du stikker opp på treningen. 

Onsdag 16. januar var de fast ansatte på eget arrangert 
seminar. Tema var kommunikasjon, internasjonale kulturer og 
hvordan bygge klubben videre og hvordan kan vi sette 
svømmeren i sentrum fra den første spede kontakten med 
bassenget, gjennom svømmeskole/barnehagesvøm/skolesvøm 
og inn i konkurransepartiene. Vi satte igang mange gode 
prosesser, ble bedre kjent med hverandre og ble enige om 
prosjekter vi skal jobbe videre med. Det ble både lærerikt og 
morsomt og vi gleder oss til å fortsette å samarbeide på tvers. 

 Vi flytter nå over i nye lokaler i den gamle delen på Holmen-

                                                                                                      

5 kjappe 

Navn: 
Malene 

Alder: 30   

Stilling: 
Instruktør 
for 2. 
klasse, bhg, mottaksklasser 
og vanntrim 

Hvor lenge har du jobbet i 
ASK? Siden 2010 

Hva er det beste med jobben? 
Som instruktør å kunne 
bidra til glede og mestring 

Hva gjør du når du ikke 
jobber? Da bygger jeg hus, 
er med tvillingene mine på 5 
år og min samboer 

Hvor godt svømmer du selv? 
Jeg svømmer så godt at for å 
gi andre en sjanse til 
medaljer så har jeg 
kamuflert meg som treg. 
Sånn nesten 

Hvilke mål har du for ASK? 
Målet er at ASK skal ha et så 
godt omdømme at det er 
minst like mange deltakere 
fra andre kommuner med. 

    ASK NYTT    
            trivsel, trygghet og prestasjon i vann
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senteret. Her kan det holdes møter og samlinger – og det er 
fortsatt kort vei ned til hallen. Skulle du ha lyst til å se hvordan vi 
har fått det, er det bare å stikke innom. Lokalene ligger i etasjen 
over Meny. 

Vi jobber med planene for våren og gjør vårt ytterste for at vi 
får kontroll over alt som skal skje. Som eksperiment sendte vi 
en doodle link med oversikt over alt som skjer til Elite Ung og 
ba om tilbakemelding om hva de ønsker å delta på, samt litt 
informasjon om sted, kostnader etc. Dette ønsker vi å gjøre 
også for de andre store partiene som er mye på farten. 

Skulle det være noe dere lurer på, ta for all del kontakt og vi 
gjør vårt ytterste for å svare så raskt som mulig. 

 Med vennlig hilsen Kari 

Nytt heiarop 
Vi trenger hjelp fra dere til å lage et nytt heiarop! 

Foto: Morten Jørgensen 

Asker svømmeklubb sitt nåværende heiarop nærmer seg 5 år. 
Det trenger å “friskes opp” og vi ber derfor om hjelp fra 
medlemmer om å skape et nytt.  

Alle forslag mottas med takk og beste forslag blir premiert! 

Kriterier: Kort, Fengende, Enkelt, Inneholder “Asker” i teksten 

Fristen for å levere inn ditt bidrag er 10. februar 2019. 

Innslag sendes erlend@askersvom.no 

                                                                                                      

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 

mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=erlend%40askersvom.no
mailto:kurs@askersvom.no
http://www.askersvom.no
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb/
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 Kostholdsforedrag 
  Akershus idrettskrets har gleden av å invitere alle klubbene til  
  kostholdsforedrag. Dette er gratis for alle klubbene og vi håper  
  det kommer mange svømmere! 
   
  Foredragsholder er Anu Koivisto fra Olympiatoppen og hun 
  vil holde på i 2 x 45 minutter. Anu Koivisto er klinisk ernærings- 
  fysiolog (100% stilling) og har jobbet i Olympiatoppen siden  
  2006. Hun har mastergrad (MSc) i klinisk ernæring fra 
  Universitet i Oslo og ISAK sertifisering (International Society for  
  Advancement in Kinanthropometry). Anu sitter i FINA  
  (internasjonal svømmeforbund) Nutrition Expert Group og har  
  skrevet konsensusartikler om ernæring for svømming og Open 
  water-svømming, samt kapitler i den praktiske kostveilednings-  
  brosjyren til FINA. Anu har gjennomført studier på feltene  
  vektregulering, kosttilskudd og antioksidantrike matvarer. Hun  
  har bidratt til fagboken «Idrettsernæring», og hun underviser på 
  Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Oslo. 

  Onsdag 27. februar – Holmen svømmehall (Asker) 

  Kl. 18-21 

  Påmeldingsfrist: 19. februar 

  Hovedsakelig er dette foredraget til de svømmerne som har 
  begynt å trene en god del, så ca LÅMØ-nivå og oppover. 

  Vi trenger å vite hvor mange som kommer fra Asker svømme-  
  klubb, og sender inn samlet påmelding. Send e-post til  
  admin@askersvom.no innen fristen 19. februar. 

  Det blir enkel servering. 
 

                                                                                                      

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. 

https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=admin%40askersvom.no
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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Nytt klubbtøy 
I ASK nytt 12-18 ble det opplyst om at Asker svømmeklubb ville få ny 
klubbtøyleverandør. I løpet av høsten har et prosjektteam vært i kontakt 
med flere leverandører for å finne den beste leverandøren basert på 
klubbens behov. Klubben ønsket en avtale som var mer brukervennlig for 
våre medlemmer; med god kvalitet, bra design og gode løsninger for 
bestilling og levering. 

XO-sport er et selskap som spesialiserer seg på klubbtøy med eget 
design for både klubber og firmaer. Firmaet samarbeider med mange 
store norske svømmeklubber. De spesialiserer seg på klubbtøy med eget 
design for både klubber og firmaer. Med XO-sport er det laget et eget 
Asker design til badedrakter, badebukser, overtrekksdress m.m. Det er 
flere svømmere og trenere som er blitt inkludert i prosessen. 

XO er hovedleverandør av svømmemerket Delfina i Norge. Derfor vil 
Asker svømmeklubb bruke Delfina som svømmetøy. De har nylig signert 
kontrakt med et annet nytt merke, Jaked, som leverer konkurranse-drakter 
og bukser. Jaked har blant annet en samarbeidsavtale med den 
verdenskjente svømmeren Federica Pellegrini.  

Alt av klubbtøy bestilles gjennom https://www.xosport.no hvor nettbutikken 
er åpen hele døgnet. Asker svømmeklubb har en egen nettbutikk for kjøp 
av klubbtøy med design og medlemsrabatt. Øvrige varer kan handles fritt i 
den ordinære nettbutikken til XO sport. Ved bestilling vil varene komme på 
ønsket adresse etter 4-6 uker avhengig av produkt. Leveringstid står 
oppført under hvert enkelt produkt på nettbutikken. 

Mer informasjon om medlemsinnlogging, bestilling og design ligger på 
hjemmesiden: http://askersvom.no/klubbutstyr/ 

Neste prøvekveld blir tirsdag 12.02 klokken 16.00-20.30 på 
konferanserommet på Holmen. 

                                                                                                      

https://www.xosport.no/
http://askersvom.no/klubbutstyr/
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Aktivitetsguiden 
Asker idrettsråd arbeider systematisk for å bidra til å 
sikre tilgang til idretten for alle som ønsker det. I 
denne forbindelse er det opprettet en Aktivitets-
guideordning, og ansatt aktivitetsguider som 
arbeider som brobyggere mellom idrettslagene og 
barn. Per 13. januar er det ansatt 7 guider. Guidene 
er personer som kjenner folk og idretten i Røyken 
og Asker, og arbeider for å inkludere flere barn i 
aktivitetstilbud i nye Asker kommune. 

I samarbeid med aktivitetsguiden er det allerede 1 
utøver som har glede av Asker svømmeklubbs 
aktivitetstilbud. Vi er stolte over å kunne bidra til at 
alle - uansett forutsetninger - kan delta i idrett! 

Les mer om aktivitetsguiden her: http://www.askeridrettsrad.no/samfunnsansvar/aktivitetsguide/ 

Svøm langt 2019 
«Svøm langt» er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 
31. mars hvert år. Svøm langt-kampanjen foregår rundt om i svømmehallene i Norge og som deltaker 
kan du selv velge hvor, når og hvor ofte du vil svømme. 

Gjennom kampanjen håper Norges Svømmeforbund å motivere flere til å være fysisk aktive og bruke 
svømming som mosjonsaktivitet. 

Mål med kampanjen: 

– Alle deltakere fra og med 14 år skal svømme 10 000 m fra 1. januar til 31. mars* 

– Alle deltakere til og med 13 år skal svømme 2 500 m fra 1. januar til 31. mars* 

* For de som har en funksjonsnedsettelse er målene 5 000 m og 1 500 m. 

Registrer dine svømte meter på www.svomlangt.no eller ved manuelt registreringskort i din svømmehall! 

Hovedpremien er en ukestur med Apollo til Albania for 2 personer! 

På https://www.svomlangt.no kan du også lese mer om kampanjen, 
samt få inspirasjon til program, øvelser og enkle tips til en god 
svømmeøkt! 

 

                                                                                                      

Aktivitetsguider   Foto: Asker Kommune

Foto: NSF

http://www.askeridrettsrad.no/samfunnsansvar/aktivitetsguide/
https://www.svomlangt.no/
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Vi trenger en ny Heidi 
Heidi Must takket for seg som leder av Sosialkomiteen etter NM Jr & UM i november i fjor. Det er vel 
fortjent etter flere år som leder for komiteen. Det vil si, hun trekker seg ikke helt ut. Ryktene har det til at 
hun fremdeles vil være invovlert i komiteen, men hun vil ikke lenger sitte som leder. Vi søker derfor etter 
hennes erstatter og også generelt etter flere foreldre til sosialkomiteen. Mange av komiteens 
medlemmer er foreldre av eldre svømmere som etterhvert slutter, flytter p.g.a. studier etc. så vi trenger 
et påfyll av foreldre fra de yngre treningsgruppene. 

Sosialkomiteen er ansvarlig for drifting av 
kafeen under våre stevner, med det som 
innebæres av planlegging, innkjøp, tilbereding 
og salg av mat og drikke. Den utarbeider listen 
med matleveranser som sendes til alle foreldre 
i forkant av stevner. Den er også ansvarlig for 
at dommerne får den maten de trenger både 
mens de er i aksjon på bassengkanten og i 
pausen.  

ASK har to store stevner i løpet av året der 
Sosialkomiteen er i sving; Asker Open i februar 
og Asker Høststevne (tidligere vårstevne blir 
flyttet) en gang på høsten. 

Sosialkomiteen er en stor bidragsyter til 
klubbens økonomi. I 2018 bidro kafeen med 
over 200 000 kr i inntekter og dette er viktige penger for klubben. Inntektene økte mye i fjor og det 
skyldes delvis at vi hadde et stort ekstra stevne, nemlig NM Jr & UM, men det skyldes også at Heidi har 
hatt et bevisst forhold til hva kafeen faktisk tjener penger på, hun har funnet rimelige leverandører og 
ikke minst har hun introdusert ny mat i kafeen, som pizza og burgere. Utendørs grilling av burgere under 
Vårstevnet var utrolig populært - både blant stevnedeltagerne og de som lå på stranda på 
Holmenskjæret:-) 

En stor takk til Heidi og resten av komiteen for fantastisk innsats! 

Er du interessert i å bidra i Sosialkomiteen så ta kontakt med Kari på admin@askersvom.no 

Sponsorkomitee 

ASK ønsker seg flere sponsorer og for å få til det trenger vi noen nye krefter som kan bidra på området. 
Mye er allerede gjort i form av analyse av hva klubben kan tilby sponsorer, av materiale og av 
kontaktlister, men vi trenger noen foreldre som kan kontakte potensielle sponsorer. Dette er oppgaver 
som kan gjøres når som helst og hvor som helst.  

Er du interessert i å bidra eller har du tips om potensielle sponsorer, ta kontakt med Kari på 
admin@askersvom.no 

                                                                                                      

Heidi (til venstre) yter topp service.  Foto: Morten Jørgensen

mailto:admin@askersvom.no
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Nytt fra Svømmeskolen 
Vill i vann+ 
Visste du at Asker Svømmeklubb har et eget 
aktivitetstilbud for unge med funksjons-og 
utviklingshemninger? 

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. 

 Vill i vann+ har fokus på mestring, progresjon, 
kjennskap med vannet, miljø og samhold. Det som 
kjennetegner Vill i vann er det å kunne ha det gøy 
mens man lærer. 

Aktivitetstilbudet går hver tirsdag kveld i 
varmtvannsbassenget på Holmen svømmehall.  
Les mer om tilbudet på våre hjemmesider, eller ta 
kontakt med: kurs@askersvom.no 

Inkludering og integrering 

Alle barn eller voksne med utviklings- eller funksjonshemninger er velkomne til oss. Vi ønsker å integrere 
alle i våre ordinære grupper, og skape et godt samhold og en opplæring som passer for hver enkelt i 
god dialog med foresatte eller deltaker. Ved litt planlegging og god kommunikasjon vil vi i klubben 
prøve å tilrettelegge undervisningen best mulig for deg eller ditt barn. Bruk av støttekontakt, forelder 
eller ekstra instruktør kan planlegges og tilrettelegges. 

 Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. Det handler det ikke om hva du kan 
gjøre på land, men hva du kan gjøre i vann! Alle kan bevege seg i vann og alle kan mestre i vann! Vann 
gir motstand, gir oppdrift, vann er alltid i bevegelse. I vann kan vi flyte! 

 Vi sees i vannet!  

Hilsen Dana og Ingvild, Svømmeskolen 

                                                                                                      

https://webmail.mailadmin.no/src/compose.php?send_to=kurs%40askersvom.no
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Nytt fra svømmegruppene 
Elite Jr & Speed Elite 
Welcome everyone in this new 2019 year. This year we have started with Follo Open and it was a great 
meet for us. 

After almost 6 weeks without any competition, we have managed to swim some great times and even 
win a trophy! Elite Junior and Speed Elite groups were treating this meet as practice. I call it "meet 
overload" and try to do it twice a year with my swimmers to show them how important the attitude is 
during the meets and that it can change every race in a blink of an eye. The outcome was as surprising 
as it is was gratifying. Almost every swimmer came back with at least one Personal best.  

Idunn Mohr, after 3 long months of rehabilitation, had her first chance to test 
her abilities to race, and she really used this opportunity! She got herself a new 
personal best in 200IM, won a Follo CUP and during the days she has shown 
nothing but positive attitude and love for swimming.  

The other two younger girls had an amazing weekend as well. Mathea has 
shaved another 2,5 seconds from her personal best on 200IM, and a half a 
second from a 100m backstroke. But what was more important for us than any 
of the results, was that Mathea showed great attention to detail and to technical 
aspects of the races, which in my opinion might be the most important 
cornerstone of our future cooperation. Helene on the other hand, had an 
amazing meet filled with Personal bests and it seemed like the amount of races was not a problem for 
her at all. Always smiling and spreading laughter all around. Helene managed to swim 3 seconds faster 
on her 400 Freestyle, another 4 seconds on her 200IM and also improved her backstroke incredibly by 
shaving off 7 seconds from her 100 backstroke time. 

On the boys side we have had some incredible races and some great revelations as well. I hope these 
changes will stay in their minds for long and have impact on the way we train. Here I would like to 
mention our two "greatest breaststrokers" of the weekend: Oscar Smeby Iden and Kristian Tronstad, who 
finally got a chance to test some new breaststroke techniques, they have been practicing on. And, they 
have paid off! Oscar swam almost 8 seconds faster than his previous best time while Kristian went 6 
seconds faster. Great work Gentlemen! Next in line was Leo Strand, who also had a great weekend, 
finally being back after many illnesses that have troubled him over the last couple of months. Leo was 
able to pull off a 7 seconds personal best on the 100m backstroke and also got his freestyle races faster - 
on both 50 and 100 freestyle, proving that the work with rotation, line and diagonals-  is paying off! 
Oscar Megård swam very close to his best times. The biggest change though, and the fact I am most 
proud of this meet - was Oscar's change in perception of practice, training, work and attention to details. 
I hope that even though this meet was not groundbreaking in times for Oscar, it will be a meet he will 
remember until the end of his career. Last, but not least, is Julius Aarnes - and his astonishing 
performance on 800 freestyle, where working with fast turns and breakouts - Julius managed to swim 
nearly a 37 seconds personal best, pulling off a 9:16.75 with a negative split (4:38.42 and 4:38.33). If he 
keeps up the work during practices, we are quietly hoping to take down the 3 years old club record of 
9:05.59 from Magnus Lågøyr set in 2015. 

Our next meet is Asker Open and we hope that all of you can be there and support us on our first home 
competition this year!!! 

Cheers, Mr.Tea 
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Elite Ung 
Poengplukking på Follo Open
Forrige helg var nesten samtlige Elite 
Ung svømmere på plass på Follo Open. 
Vel vitende om at dette ville bli et stevne-
maraton, gjorde gjengen det beste ut av 
situasjonen! Pauserom ble rigget med 
mulighet for avslapning, spill, musikk og 
selvfølgelig – nok mat og drikke! Jeg er 
veldig fornøyd med måten svømmerne 
håndterte situasjonen! Og som vanlig - 
ingen ting å si på humøret! 

Stevnet var nest siste mulighet for å 
plukke LÅMØ-poeng. Innstillingen vår var å gå «all inn» - i alle løp, så fikk det bære eller briste.. 😊   

Liv Basberg gjorde et veldig godt stevne. Jeg var veldig spent på hvordan det ville gå, fordi det har sett 
veldig bra ut på trening. 400 fri gikk unna på 5,07,76 og i underkant av 8 sekunder pers. Sterk 
forbedring siden forrige pers 6 uker for siden, og veldig sterkt med tanke på at hun har forbedret seg 
med 31 sekunder siden sesongstart i august. Enda sterkere personforbedring på 200 bryst (3,01,77) og 
gull, hvor det ble personlig rekord ved vending 100m og ca 10 sekunder pers på sluttiden! På 100 fly – 
lørdag kveld, var batteriet litt utladet, men allikevel bare 0,4 sek. fra pers. Liv fulgte opp pers på 200 rygg 
på søndag (1,2 sek). Så var det 200 IM, hvor Liv har «stanget» mot persen siden mai 2018. Denne gang 
klinket hun til med en forbedring på 4,7 sekunder! Herlig!   

   Szymon Dziedzic gjorde sitt beste løp 
   på 200  rygg og satt personlig rekord  
   (2,38,10). Szymon har slitt med  
   overskuddet en periode, men denne  
   gang viste han at energien er på vei  
   tilbake og leverte gode løp på 100 fly  
   og 200 medley i tillegg. 

   Stefan Gajinov perset på både 400 fri  
   og 200 medley. Vi var spesielt fornøyd  
   med 200 medley hvor Stefan gikk  
   under 3 minutt grensen, med en fin  
   forbedring på over 4 sekunder. Bra 

jobba av denne treningsvillige karen som har «klatret» gjennom partiene og begynte på Elite Ung nå i 
august.  

En annen «klatrer» er Fredrik Almnes. Også han startet på EU i august og viste nok en gang fremgang i 
bassenget. Et veldisponert løp på 200 bryst ga pers med ca 3 sekunder og bronseplass. Som flere 
andre, ble det litt over pers på lørdagskveldens 100 fly. Fredrik returnerte søndag, og tok en «grusom 
hevn» med en veldig bra 200 rygg – hvor han forbedret seg med nesten 7 sekunder! (2,39,03). Det var 
tydelig at formen var der den skulle være. Da var det bare å følge opp suksessen på 200 medley og det 
ble pers igjen med 3,6 sekunder. Godt levert! 
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Aksel Smeby Iden satte en fin pers med 1,2 sekunder på 200 bryst. Aksel er alltid nøye med detaljene 
og har hatt en flott utvikling i brystsvømmingen sin. Det ble litt «stang ut» på øvrige øvelser, noen 
hundredeler fra pers 100 fly, og rett over pers på 200 rygg og 200 IM, Medaljefangsten var det derimot 
ingen ting å si noe på; 2 sølv og 1 bronse. 

«Ung gutta» Elias og Felix (2006 modeller) har en herlig og uredd innstilling, og gjør sitt ytterste for å 
utfordre de litt eldre på trening! Elias deltok kun på lørdag, men snek seg under persene i samtlige 4 løp 
og stakk av med 2 sølv og 1 gull. Felix hadde et veldig godt løpsopplegg på 400 fri og gikk offensivt til 
verks med 15 sek pers og 5,28,44 i sluttid. Han fulgte opp med 5 sekunder pers på 200 bryst, og 3 
sekunder på 200 rygg. Felix gjorde også et kanonløp på 200 medley, men «dommeren så noe ingen 
andre klarte å se», og vi må vente til Asker Open med fortsettelsen. Den blir garantert bra! 

   Cara Eve McKay hadde også grunn til å smile under  
   Follo Open! På åpningsdistansen 400 fri satt hun  
   personbeste med 20 sekunder, og billedlig talt -  
   fosset inn til 5,15,36. Hun satt pers ved runding 
   200m, men svømte faktisk raskere på siste 200meter! 
   Cara fulgte opp med pers på 200 bryst, og 200 IM, 
   mens det lå an til en flott pers på 200 rygg, men hun 
   hadde hele kroppen under vann i innslaget – da ble  
   det dessverre disk.. Den persen tar du neste gang,  
   Cara! 

   Mathice Mezzera har hatt en fin utvikling i trenings-  
   progresjon den siste tiden, og da håper vi 

selvfølgelig på forbedring av tider. Og det slo til! Ned 16 sekunder på 400 fri, det var en pen forbedring 
og jeg tror mer er i vente! Mathice fulgte opp med 6 sekunder pers på 100 fly og 5 sekunder på 200 
rygg. Bra jobba! 

Linnea Must fikk stevnet delvis ødelagt av kink i nakken, men rakk å markere seg som en av vår regions 
sterkeste brystsvømmere i 2005 årsklassen. Det ble ny pers, og Linnea snek seg under 2:50 og landet 
førsteplassen med 2,49,02. Flott levert! 

   Sofie Østby skjøt blink i 3 av 4  
   øvelser. En flott forbedring på  
   200 bryst (bronse) med 5  
   sekunder, og flott teknisk  
   fremgang! Sofie avsluttet også  
   sterkt. Pers på 100 fly (bronse)  
   og 200 medley gikk unna på  
   2,38,7 og 4 sekunder under  
   gamletiden. Det holdt til  
   sølvmedalje i klassen! 

   Moo Sein tar det meste med  
   godt humør! Og med tanke  
   på resultatene var det grunn til  
   å smile! 3 flotte perser av 4 

mulige er veldig bra! Det var også pers på den 4rde øvelsen – 400 fri, men urolighet på startblokken satt 
en stopper for at resultatet kunne bli gyldig! Moo «deppet» i ca 0,5 sekunder, så var humøret tilbake! 😊  

                                                                                                      



Utgave 1/2019 25 januar 2019

4 sekunder pers på 200 bryst, 10 sekunder pers på 200 rygg! og, 9 sekunder på 200 IM! Bra jobba, 
Moo!  

Tuva Underdal-Loktu har forbedret seg på samtlige LÅMØ øvelser denne høsten. Det ble pers også 
denne gang, med en fin forbedring på 200 rygg. Men fremgangskurven over tid kan ikke alltid tegnes 
med linjal, så det ble litt bak prestasjonene fra Bærum Open på de andre øvelsene. Det er jeg overbevist 
om at vi klarer å snu til vi konkurrerer på hjemmebane om 2 uker! 

Kesia Steen har hatt en veldig bra utvikling denne sesongen, med fin fremgang på bl.a. 400 fri. Denne 
gang stemte det ikke like bra teknisk på friøvelsen, og tiden endte litt over persen. På 200 bryst derimot, 
var situasjonen motsatt. Fin teknisk fremgang og ny bestenotering med 3 sekunder! Den tekniske 
svømmingen og farten på 200 rygg var også veldig bra, men så var det den ryggvendingen, da… 
Ooops, det ble en lei disk... Men, Kesia «nullstilte seg igjen» og viste mental styrke på 200 medley og 
satt igjen bestenotering med 2,56,04. Et godt eksempel på at det går an å snu motgang, til medgang – 
fra et løp til det neste! Bra Kesia! 

Elise Jensen Velund var også i godt slag på Nordbytun. Fin pers på 400 fri i et løp hvor hun svømte 
veldig jevne og  gode splitter. 200 bryst var drøye sekundet over persen, men så gikk det på skinner 
igjen – med pers på 200 rygg (bronse) og 200 medley. Bra svømt! 

Alt i alt – veldig bra innsats! Samtlige svømmere plukket nye poeng og satte personforbedringer, men vi 
må bli enda bedre på å gjøre det vi har trent på – under konkurranser! «The devil is in the details», og 
på Asker Open skal vi ha en «nullvisjon» med hensyn til disk!  

😊  Rolf A 

.   
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Konkurranse og Start 
Follo Open

Det var flott innsats på Follo Open fra svømmerne fra både Konkurranse og 
Start gruppene. 

Svømmerne viste stor utvikling av egne resultater og tider. Noen 
gjennomførte Låmø øvelser og forbedret poengene sine - andre var første 
gang på approbert stevne. 

Takk til alle foreldre som hjalp til med organisering og var tålmodige 
gjennom en lang helg på stevne. 

Mvh Alisher 
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Elite Sr 
Our whole goal as swim coaches can be summarized fairly easy... teach the swimmers the proper 
technique and condition their minds and bodies to swim with the proper technique when fatigued. It 
sounds pretty simple and, in all truth, is. Simple, however, does not, necessarily, mean easy. There is a 
certain level of concentration and effort required. I rarely have doubts about effort; it is in concentration 
that most swimmers lack. We, coaches and swimmers, get too caught up in effort and, more often than 
not, concentration goes by the wayside. It is important that we direct our effort and understand that each 
practice session has a design. Greater success will come from following that design. There are times in 
every practice when swimmers are asked to focus on particular technical aspects of their swimming and 
this is where effort sometimes gets in the way. I see too many swimmers swimming hard, racing their 
teammates, etc... when the design is to concentrate on how they are swimming, not how fast. 

Fast swimming is regulated by technique. A swimmer can only swim as fast as his/her technique will 
allow. If we can get kids to concentrate on how they are swimming and eventually develop new and 
improved habits the speed will come. I’d like swimmers to understand that if I have not told them to go 
fast, I do not really care what their time is or where they swim in their lane, but I do care about how they 
are swimming. If it’s not fast, it should be perfect, understanding we will never obtain perfection, but the 
closer we come the higher our level of success. 

We are in the midst of a one of the longest training periods of the year, our last meet was the Bærum 
Open (December 1-2) and the next competition will be the Asker Open (February 8-10), 9 full weeks 
without a competition. This is the perfect time get into “peak” physical condition, as well make significant 
advances in technical efficiency. Most important, what we accomplished, during this period, will directly 
impact our performances at the major competitions for the remainder of the year. 

The danger of an extended training period, without any “competition breaks”, is that it can become 
monotonous, leading to a lack of focus.  It is easy enough to understand why this happens… you are 
already extremely fatigued and there appears to be no end in sight. The easiest way to combat this 
feeling is to “keep the end in sight”.  The Asker Open is now only 2 weeks away and a potential travel 
competition is in the works shortly after that. Think about what you want to accomplish, on a daily basis. 
Utilize this time wisely… this is your opportunity to get better!  If you are not you are missing an 
opportunity to improve and to move closer to your goal. 

It is impossible to lose focus in training if you focus, daily, on your goal! 

Linck 

                                                                                                      

ASK Rekorder 

Har du svømt veldig godt på et approbert stevne? 

Eller har du lyst til å sette deg et ambisiøst mål? 

Gå inn på askersvom.no/klubbrekorder/ og sjekk Asker sine klubbrekorder. 

Registrer ny rekord ved å sende e-post til rekorder@askersvom.no og oppgi navn, stevne og distanse. 

Nye rekorder = masse heder og ære på klubbens årsfest! 

http://xn--askersvom-72a.no/klubbrekorder/
mailto:rekorder@askersvom.no
http://xn--askersvom-72a.no/klubbrekorder/
mailto:rekorder@askersvom.no

