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ASK NYTT
trivsel, trygghet og prestasjon i vann

5 kjappe
Navn: Alisher

Kari har ordet
Kjære alle sammen

Alder: 48

Mars har vært en hektisk måned
med flere flotte arrangement.

Stilling:
Trener for
Hai, Intro,
Start og
Konkurranse

Elite Senior startet måneden med en
tur til Luxemburg og kom hjem med
gode opplevelser, medaljer og en
kick-start på langbanesesongen.

Sivilstatus? Har 3 herlige barn
Hvor lenge har du jobbet i
ASK? Siden høsten 2013
Hva er det beste med jobben?
Å se barnas progresjon og
utvikling. Da ser du hvordan
du jobber, ser resultater og
så blir man glad når barna
har det moro.
Hva gjør du når du ikke er på
jobb? Liker å gå turer og
svømme når jeg har tid!
Hvor godt svømmer du selv?
Min beste meritt er deltaker
på landslaget og førsteplass
i min republikk, Usbekistan.
16. plass i Sovjet.
Hvilket mål har du for ASK? At
alle utøvere skal være stolte
av å svømme i ASK. Du
trenger ikke å være en god
svømmer, men bidrar og
trives i miljøet vårt. Det er
gøy, moro og sosialt på
svømming!

LÅMØ ble gjennomført med flotte
resultater og 7 kvalifisert seg til ÅM,
samt at vi har noen som ligger og
vipper og som vi krysser fingre for
blir med.
Og denne helga var det
Landsstevnet og Synkrongruppen
har konkurrert i Sverige – der våre
jenter var på pallen i alle øvelser de
deltok på.
Og det gir seg ikke – mye skjer
utover våren og frem mot
sommeren. Like over påske kommer
det en oversikt med detaljer for 2.
kvartal og informasjon om hva vi
tenker om 3. kvartal.
KID sperre har vært innført med
suksess, og har lettet på
administrasjonen og tid for
regnskapsfører. Revisjon er
gjennomført, se hjemmesiden under
årsmøte for flere detaljer.
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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

Landsstevnet
Tusen takk til alle som bidro til at landsstevnet ble en suksess.
Takk til alle svømmerne på Elitepartiene for flott innsats og for å
være gode forbilder. Jeg fikk mange tilbakemeldinger på
høflige og hjelpsomme ungdommer. Takk til mastersvømmerne
som stilte opp med ulike oppgaver og til dere foresatte som
stilte som frivillig og ble limet som gjorde at det hele hang
sammen. Stor stas for meg å få jobbe i en slik klubb der vi gjør
en innsats alle sammen og lager gode arrangementer.
Takk til dommerne – og
masse skryt for hensyn
til ekstra behov ved start
og noen ekstra
oppvisningsrunder.
Strålende.
Speaker og sekretariat,
godt jobbet og stor
tålmodighet. Stor stas å
bli lest opp både ved
start og ved
medaljeutdeling.
Vi takker Lions som stilte
opp og kjørte utøverne
fra Asker stasjon til
hotellet på
fredagkvelden, det var
detaljene som ble lagt
merke til og som gjorde
stevnet unikt.

Foto: Morten Jørgensen

Gjennomgående for
arrangementet var
idrettsglede og mange
blide fjes. Vi hadde på
slutten en fullastet buss
til Asker stasjon, mange
stolte ansikter og
mange med medaljer
på brystet.
Vi berømmer spesielt
våre tre deltakere fra
Asker svømmeklubb,
Ola, Mons og Tuva som
gjorde en flott innsats.
Tuva og Mons var med
for første gang og
Foto: Morten Jørgensen
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Økonomiske
utfordringer?
Vi vil at alle i klubben skal
kunne delta på våre aktiviteter,
uavhengig av foreldrenes
økonomiske situasjon. Det kan
derfor søkes om helt eller
delvis fritak fra treningsavgifter, etc. Ta kontakt på
admin@askersvom.no så finner
vi sammen en løsning. Alle
henvendelser behandles
anonymt.

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

27 mars 2019
gjennomførte med glans. Ola
deltok i mange øvelser og reiste
hjem med en handfull medaljer.
Og banketten med stolleken går
det gjetord om. Stolleken som
er et viktig element på banketten,
ble utført helt slik den skulle –
og våre to svømmere Liv og
Helene som bød opp til felles
dans og engasjement gjorde
festen perfekt.
Hilsen Kari

Fv: Helene og Liv

”Med hjartet på rette
staden!”
Dette er tilbakemeldingen fra en av klubbene som deltok på
Landsstevnet, og den refererte til alle fra klubben som var med
på dette fantastiske stevnet. Spesielt ble ungdommene dratt
frem i tilbakemeldingen; deres innsats, høflighet og holdning.
Dommerkorpset fikk også honnør for å ikke stresse utøverne
gjennom øvelsene, men spille på lag med utøvere som ofte
trenger litt mer spillerom.
”Det har faktisk mye å si for stemningen i hallen. Respekt og
samspill.”
Mona Underdal-Loktu

Foto: Morten Jørgensen
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Derfor tar vi fortsatt bølgen for svømming
Tekst og bilder: Kristin Røger Guthe
Askers masters-svømmere sparket godt fra seg i bassengkanten under årets masters NM. På ADO-arena
i Bergen besto gjengen fra Asker av 21 utøvere. Formen var på topp og de sørget for at Asker ble nr. 10
av 54 klubber med sine 5 gull, 12 sølv og 9 bronse. God sportsånd og positive opplevelser i fellesskap
er viktig, men at også resultatene blir bra betyr mye for den aktive gjengen med svømmere i alderen 39
-74 år som investerer mange timers trening i og utenfor bassenget.
De aller fleste i masters-gruppen var aktive svømmere i ungdommen. Etter mange års pause tok de fatt
igjen. Hvorfor? Ja, det lurer sikkert mange på. Rannveig Burdahl (50) startet forsiktig opp igjen for
halvannet år siden. Hun ble raskt hekta og vi ber henne derfor fortelle hvorfor.
- Som ung aktiv svømte jeg for IL Høyang, en liten klubb i Høyanger i Sogn der jeg kommer fra. Etter
videregående flyttet jeg til Stavanger for å studere og svømme for team Stavanger. Selv om svømming
er en individuell idrett, så er den likevel veldig sosial. Å dra på trening husker jeg var nesten like gøy
som å dra på tur og konkurrere. Sånn er det også nå som voksen mastersvømmer. Jeg begynte som
master da jeg som 28 åring kom til Oslo for å jobbe og ble huket tak i av Øyvind Arentz i OI. Der
svømte jeg masters i 4 år før jeg fikk barn. Etter 16 års opphold var jeg i gang igjen. Det var egentlig
tilfeldig, men etter å ha stilt på første trening med klubbens Mastersgjeng, var jeg solgt og har gått
glipp av få treninger siden. Det er en topp gjeng og et bra opplegg med trener og det hele. Hvordan
jeg opplever comebacket? Hmm..deilig å kjenne at man kommer i bedre og bedre form og vi har det
veldig hyggelig på trening og tur. Men jeg synes vel egentlig ikke at det går fort nok i vannet.
Antagelig er vi litt for stive, men Rolf Arne anbefaler yoga, så det blir kanskje det neste på veien mot
nye svømmemål.
En annen nykommer, Steinar Eliassen (50)
lot seg lokke inn i klubben for under et år
siden og legger til:
- Jeg svømte for Drammen Svømmeklubb
1976- 88 og med Petter Løvberg som trener
fra 84. Svømmetiden i Drammen var en flott
tid. Treningen, alle turene og det gode
samholdet var fantastisk.
Den tiden har nok vært med å påvirke meg
videre i livet. Blant annet var det god
læring i det å sette seg mål og jobbe for å
Askers mix-lag: Steinar Eliassen, Ieva Trizna, Rannveig
oppnå de. Selv om svømming er en
Burdahl og Rolf Arne Nordang.
individuell idrett lærte jeg også at vi er
sterkest og best, når vi står sammen. I
bassenget likte jeg å ha humor og å gi andre positive kommentarer som bidrag for å yte enda mer.
Dette har jeg også tatt med inn i arbeidslivet. Det er ikke noe som gir så mye energi som å gi positive
kommentarer på vel utførte aktiviteter hos en kollega. Det å komme tilbake til svømmingen og bli
kjent med Masters miljøet i Asker, har vært en fantastisk god opplevelse. Den viktigste motivasjonen
har vært å komme i mer bevegelse og form. Med felles treninger og å reise til NM Masters i Bergen
8-10 mars, i en gruppe som dette, har gitt meg en betydelig positiv effekt i livet. Jeg kjenner livet har
blitt rikere ved å finne tilbake til svømming og til det flotte morsomme miljøet Asker Masters byr på.
Jeg må også nevne at som master svømmer, er det gledelig å se at det er plass for en real bankett
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midt oppe i et så omfattende mesterskap som NM er. Jeg gleder meg til treninger og turer videre
framover.
Liv Ragnhild Steen (53) har sikkert mange sett som svømme-mamma og dommer på kanten. Få vet at
hun også deltok på årets master NM for første gang til tross for at hun ikke var aktiv svømmer i sin
ungdom. Her forteller hun om veien dit.
- Det var ingen svømmeklubb der hvor jeg vokste opp på nordlandskysten, men faren min tok med
meg og mine søsken til et svømmebasseng hver lørdag. Senere har jeg brukt svømming som
mosjonsidrett og hatt stor glede av det. Jeg drømte også om triathlon, og for å oppfylle den
drømmen, startet jeg på crawlekurs for voksne på Landøya. Det gjorde at jeg kunne leve ut 40årskrisen min, stille i triathlonkonkurranser og være blant dem som svømte fri der. Men jeg syntes
fortsatt at det gikk for sakte i bassenget, selv om jeg kunne svømme langt. Derfor begynte jeg
etterhvert i Asker Masters, og der fikk jeg en bratt læringskurve, og mange "nær døden" - opplevelser,
bla da jeg skulle prøve meg på fly for første gang eller svømme langt under vann. Interessant var det
også å lære flipvending. De første gangene dukket jeg opp i feil bane! Men jeg møtte også mange
hyggelige mennesker, som oppmuntret meg og passet på at jeg ikke droppet en trening uten grunn.
Utrolig nok var det mye snakk om at jeg burde bli med i NM Masters! Der følte jeg absolutt ikke at jeg
hadde noe å gjøre. Derfor tok det et par, tre år med overtalelse før jeg tok skrittet fullt ut, og i år var
det en spent debutant som prøvde seg i Bergen. Der fikk jeg se om jeg klarte å holde samme fokus
som jeg sier til de unge: " Ikke tenk på de andre! Bare svøm så godt du kan, det er bra nok." Og så var
det veldig gøy! Vi i Mastersgjengen har det utrolig fint sammen, og uten dem hadde jeg nok aldri i
livet stilt på et stevne.
Dersom du selv har lyst til å prøve deg som masters-svømmer, har gruppa plass til flere. Svømming er en
sport du kan drive med hele livet. Ikke alle ønsker å delta på konkurranser, men det er aldri for sent og
det er viktig å ha treningsmål. De eldste deltakerne på årets NM var 96 og 86 år. Tar du utfordringen?

Askers glade masters-svømmere under årets NM på ADO-arena.
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LÅMØ-Øst 2019 i Kongstenhallen i Fredrikstad

Helgen 15-17 mars var det igjen duket for LÅMØ-Øst og 27 svømmere fra ASK hadde kvalifisert seg for
denne tradisjonsrike konkurransen. Asker ble 7.nde beste klubb i dette sterke selskapet og det ble satt
personbeste i 99 (73,3%) av de løpene vi stilte i, mot 55% i fjor. 1293 svømmere i alderen 11 til 16 år
deltok på Landsdels Årsklassemønstring 2019, fordelt på 5 ulike regioner.
I tillegg til å kjempe om å bli regionens mest allsidige svømmere var dette også direkte
kvalifisering for 13, 14, 15 og 16 åringene til ÅM som blir arrangert på Klepp 8.-10. juni.
De 30 høyest rangerte svømmerne i hver av disse klassene som blir påmeldt vil være kvalifisert til ÅM.
Fra Asker er det allerede klart at følgende svømmere har kvalifisert seg for ÅM: Cara Eve McKAy (06),
Kristian Tronstad (06), Sofie Østbye (05), Julius Aarnes (04), Oscar Megård (04), Ella Magnussen (03) og
Kristian Swakhowen (03). Kjempebra!
Nytt av året var at vi denne gangen dro som ett team med felles overnatting for svømmere og en hel del
foreldre! Det ble en veldig fin ramme rundt arrangementet og mulighetene for oppvarming/
utsvømming i hotellbassenget ble flittig benyttet og til hjelp i forberedelsene. Det var også en fin
anledning for alle svømmere og foreldre til å bli kjent på tvers av partier og jeg tror jeg har alle med
meg når jeg sier at vi hadde det veldig hyggelig sammen!
Vi gratulerer alle våre utøvere med flott svømming og mange nye perser!
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Kristian Swakhoven og Kristian Tronstad – begge med Gullmedalje på 100m fly

Fornøyde ASK-svømmere med det synlige beviset på at de er blant de 6 beste i sin årsklasse (Kristian Swakhoven
5.pl, Ella Magnussen 4.pl , Kristian Tronstad 2.pl og Julius Aarnes 3.pl.)
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To lagledere i Poznan
Shopping, sightseeing og cafébesøk? Ja turen inneholdt det, men på handlelisten stod det bananer,
energibarer og vann. Sightseeingen var trikketurene tur/retur matbutikkene og café-besøkene ... vel, litt
påfyll trengte jo vi også blant bæreposer med energibarer, kilosvis med bananer og litervis med vann.
Å reise med 24 ungdommer og 2 trenere på tur, er ikke nødvendigvis a walk in the park, men når en får
reise med en slik gjeng som dette er det faktisk bare kjekt! Denne gjengen er akkurat passe dedikerte,
barnslige, modne og disiplinerte. Innsjekkingen på Gardermoen gikk som en lek, og når vi fortalte at
dette var en treningsleir og at taxfree´n ikke trengte besøk, så var ikke det et problem. De aller fleste gikk
og satte seg ved riktig gate og ventet, mens andre kjøpte inn litt lunsj til bussturen i Polen.
Vel framme i Poznan var det egentlig ikke mye slækk før alle var i bassenget og trente. På forhånd hadde
vår mann på stedet, Mark, gjort ting klart for oss. Alle var sjekket inn på hotellet, lunsjen stod og ventet
på oss, adgangsbånd til treningshallen fremskaffet og han ble med bort når treningen startet for å være
sikker på at vi ikke støtet på noen problemer. Fantastisk service! Mark fulgte oss gjennom hele uken, og
bistod oss med små og mindre små utfordringer.
Mens alle trente, dro Morten og jeg på vår første shoppingtur. Den inneholde 90 liter flaskevann, 150
enerigbarer, 50+ bananer, samt noen småting trenerne og utøverne trengte for uken. Vi rakk akkurat
tilbake til hotellet med varene, før alle var ferdig på trening. Slik var det i grunn alle dagene; Morten og
jeg var daglig på butikk for å handle inn på formiddagsøktene og så var vi med på ettermiddagsøktene.
Ikke i vannet vel og merke, men på bassengkanten med stoppeklokker.
I løpet av denne uken var det ikke mange stunder som kunne kalles ”fri”, men nå var jo det ikke derfor vi
var med på denne turen heller. Vi hadde ting å gjøre stort sett fra morgen til kveld. Noen viktigere enn
andre, og kveldsrunden kl 21.30 hver kveld ble en hyggelig avslutning på dagen. En avsjekk for oss
voksne på at ungdommene var der de skulle være, og kort påminning på morgendagens program.
Innimellom var det noen som lurte på noe, og da ble dette en fin måte å få luket bort eventuelle
usikkerhetsmomenter. Til og med trenerne fikk besøk av oss. Da hadde vi kontroll på de også!
Vi hadde tre fine utflukter på turen; shopping, Laserzone og croissantmuseum i gamlebyen. Alle turene
inneholdt trikk, og på noen av de var det bytting underveis. Her var alle flinke til å sørge for at ingen ble
borte, og alle telte vel til 24 minst én gang på disse turene.
Bildet er fra et trikkestopp i Poznan sentrum. Hele gjengen er samlet, og det viser godt hvordan denne
treningsleiren var. En sammensveiset gjeng som hang sammen, på tvers av treningsgrupper.
Håper vi på flere slike turer? Selvfølgelig. Ønsker vi å være lagledere igjen? JA!

-Morten og Mona-
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Nytt fra Svømmeskolen
Splashcamp
Bli med på sommerens morsomste camp!
SPLASHCAMP gjennomføres på Holmen svømmehall i uke 27 og i uke 32.
Splashcamp har fokus på aktivitet på land og i vann. En flott arena for barn til å utvikle sine
svømmeferdigheter, danne nye bekjentskaper og være i aktivitet.
Bassengtreningen vil ha fokus på svømmeopplæring basert på nivå til deltaker. I tillegg til dette vil det
være fokus på lek, mestring, sosialisering og noe livredning. Det vil også være en kort introduksjon til
våre andre grener i løpet av uken (synkron, stup, minipolo). Aktivitetsprogrammet har fokus på
koordinasjon, samarbeid, lek og trivsel. Alle barna vil være samlet under aktivitetsprogrammet,
uavhengig alder og inndeling fra bassengtreningen.
Bassengtreningen er delt opp i to grupper; Begynneropplæring som vil ha undervisning i
opplæringsbassenget på Holmen svømmehall og videregående opplæring som vil ha undervisning i
25m på Holmen svømmehall
Påmelding gjøres gjennom tryggivann.no.
Påmelding uke 27:
Begynneropplæring i opplæringsbassenget: https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=087841
Videregående opplæring i 25m bassenget: https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=087842
Påmelding uke 32:
Begynneropplæring i opplæringsbassenget: https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=087843
Videregående opplæring i 25m bassenget: https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=087844
Les mer om Splashcamp her: http://askersvom.no/splashcamp/
Vi gleder oss til å en uke full av glede, sosialisering og aktivitet!
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Minipolo
Bli med på noe gøy!
Minipolo er et ballspill i vann for barn fra 8 til og med 12 år. Minipolo tar utgangspunkt i idretten
vannpolo, men er gjort lettere å spille og trene ved å forenkle reglene og krav til utstyr. Minipolo gir barn
og unge en ypperlig mulighet til å ha det moro i vann. Sport, lek og mestringsglede i et godt samspill.
Minipolotrening skal være morsomt, med fokus på spill, lek og mestring. Det vil trenes på tekniske
ferdigheter og svømming!
Treningen foregår på Holmen svømmehall, varmtvannsbasseng.
Dag: Tirsdager
Tid: 19.10-19.20 (landtrening)
19.20-20.00 (vanntrening)
Praktisk informasjon:
• Deltaker må ha fullført kompetansekravene til

selungenmerket for å delta
(http://askersvom.no/opplaeringskurs-barn/)
• For barn mellom 8-12 år
• Jenter og gutter kan delta på samme lag
• Enkle regler
• 4 ulike progresjonsnivåer

Har du lyst til å begynne, eller kjenner noen som vil prøve seg?
Ta kontakt med kurs@askersvom.no eller les mer på: http://askersvom.no/minipolo/
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Nytt fra Asker Synkron
Lørdag 23 mars stilte 4 av våre synkronjenter opp i Örebro Synchro
Cup. Vi stilte i 2 aldersklasser, 12 år og under og junior.
I 12 år og under klassen hadde vi Mathea Sending og Caroline
Sandanbråten. De konkurrerte i figurer (4 spesifikke synkrontekniske
øvelser som vises 1 og 1), duett og hver sin solo (musikksvømming).
Jentene konkurrerte mot totalt 24 deltakere i figurer. De viste
fantastisk innsats og reiste hjem med følgende resultater:
• 3. Plass i figurer (Mathea)
• 4. Plass i figurer (Caroline)
• 2. Plass i solo (Mathea)
• 3. Plass i solo (Caroline)
• 2. Plass i duett (Caroline og Mathea)
I synkronkonkurranser legges karakterene fra figurene sammen med
karakterene fra musikksvømmingen sammen, slik at det er
totalsummen som avgjør plasseringen i solo og duett (og lag
dersom man konkurrerer i det). Vi er derfor veldig stolte av jentene
som viser gode synkrontekniske ferdigheter sammen med sterke
ferdigheter i musikksvømmingdisiplinene. I tillegg er det verdt å
nevne at dette var Carolines første konkurranse i Solo noen gang, og
Matheas 3. Konkurranse i solo.
I konkurransen hadde vi også med oss våre 2 beste junior jenter,
Hannah og Ylva. Som juniorer konkurrerer man ikke lenger i figurer,
men i teknisk musikksvømming. I den tekniske musikksvømming skal
man utføre en rekke tekniske elementer i en viss rekkefølge, med
høy vanskelighetsgrad. I den frie musikksvømmingen står man fritt til
å velge hele koreografien selv. Dette var jentenes første
konkurrande med teknisk duett, og de gjorde en strålende innsats
på både teknisk og fri duett.
Hannah og Ylva reiste hjem med en 3 plass i duett
(totalsum av teknisk og fri duett).
Alle trenerne er veldig stolte av disse 4 jentene, som
virkelig har vist et nytt nivå på denne konkurransen.
Örebro Synchro Cup var en flott opplevelse for oss, og vi
er veldig glade for å ha blitt invitert til denne svenske
konkurransen.
Vi vil også rette en takk til foreldrene som fungerte som transportører, hårfiksere og heiagjeng, og ikke
minst Camilla Sandanbråten som stilte som dommer på vegne av klubben.
Nå vil vi fokusere på å videreutvikle koreografiene våre, øke vanskelighetsgraden og jobbe mot enda
bedre utførelse av musikkprogrammene. Hilsen Sara & Hilde
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Nytt fra svømmegruppene
Elite Sr
Coupe Internationale Junior (CIJ) - Luxembourg
10 of our top athletes traveled to Luxembourg to compete against an international field that included
teams from Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Latvia, Luxembourg, Malta, Spain and
Switzerland. Going in we had 3 clearly defined objectives...
1. Kick-off the Long Course (LCM) season with performances that were close to PB’s (compared to
LCM PB’s... more on the difference between short course and long course later. To evaluate
“close” I fall back on Bill Sweetenham’s “3% rule”; Coach Sweetenham’s, one of swimming’s truly
great coaches, believed his athletes should be able to perform within 3% of their PB’s anytime,
anywhere).
2. Gain experience racing within the preliminary-finals format (athletes compete in morning heats;
from those heats, the Top 8 competitors earn the opportunity to race, the same event, again in
finals competitions, something that is extremely rare in Norway, except at National
Championships and international events).
3. Compete in a foreign environment, against unknown competitors eliminating the ability for
athletes to “pre-determine” the results (the Norwegian swimming community is small... each
competitor is familiar with their closest competitors, creating a situation where athletes will
(consciously or unconsciously) pre-determine the order of finish; it’s more like following a script
than it is competing. The self-talk sounds similar to “...those 2 beat me every time, but I’m pretty
sure I can beat those 3... I should finish 3rd).
•

We smashed the 3% Rule with 30+ (40%) PB’s and only 12 performances that fell outside the 3%
target!

•

We gained heats and finals experience as 8 out of our 10 athletes “made it back” to race in the
finals!

•

And, it is my opinion that without a familiar team or recognizable competitor anywhere to be
found, we were able to race hard and compete to our best ability allowing ASK to achieve the
first 2 objectives!
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Performances Results included
11 New ASK Records...
(6) Tobias Bang Mikkelsen (2)OPEN 400IM 4:47,62f; 4:49,20p (4:52,50 H Hellerud 2014)
(2)17år 400IM 4:47,62f; 4:49,20p (4:52,50 H Hellerud 2014)
(2)17år 200FL 2:13,65f; 2:15.10p (2:22,89 C Groth Dyrkorn 2018)
(2) Sander Klev

(2)19år 50RYG 28,64f; 28,68p (29.59 J Olsen Bakke 2010)

(3) Kristian Swakhoven

(2)16år 100FL 1:01,25FR; 1:01,92p (1:02,10 T Bang Mikkelsen 2018)
(1)16år 200FL 2:20,43 (2:25.26 C Wathne 2007)

20 Finals Appearances, 11 of which reached the Podium
Tobias
(2001-02)

2nd 200FLY
(3) 3rd 200BR; 100FLY; 400IM (8th 100BR-200IM prelims)

Ella
(2003-04)

2nd 200FR
3rd 200RYG
(2) 4th 100FR; 100RYG

Sander
(2000+)

2nd 100RYG
5th 50RYG (OPEN)

Kristian S
(2003-04)

(2) 3rd 100FL; 200FL

Christian G D
(2001-02)

3rd 100FR
6th 200FR (7th 100BR-200IM prelims)
7th 50FR (OPEN)

Kristian F N
(2001-02)

4th 200RYG

Kristine
(2002+)

6th 200FR
8th 100RYG

Emma
(2002+)

8th 100FL
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31 Personal Best Times
Christian

50BR; 50FL

Tobias

50FR; 50/100/200FL; 400IM

Kristian FN

50/200RYG; 50FL

*Kristian S

50/100/200FR; 50FYG; 50/100/200FL

Joakim

400FR; 50RYG; 50FL

Emma

100/200FR; 50/100FL

Kristine

200FR

Ella

200FR; 200RYG; 50FL

Eira

50/100FL; 200IM

*Special congratulations to Kristian S for hitting 100% best times
In summary
•We competed in 72
individual events
•31 (40+%) of those
were PB’s
Of the remaining 41
events...
•26 finished within
0.5 % of PB’s.
•All but 11 (15%)
were within 3% of
PB’s
In each of those 11
performances that
finished above 3%,
the reasons why were
easily identifiable and
not associated with preparation (mental lapses, poor or ineffective strategy or other mistakes, during the
races, that hindered performance)
For the 1st LCM competition, with minimal rest and extensive travel, the results were, in my opinion,
pretty damn good!
Ideally, performances will improve at each consecutive competition and, by the time NM rolls around
(July), I anticipate, everyone will be performing well below their PB’s. Swimming faster than you ever
have in your life, prior to the most important competition of the year, should serve to boost confidence,
allow athletes to remain “loose” and ready to perform at their best.
I am already getting excited thinking about what you guys will be able to accomplish!!!
Think Fast…Linck
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Elite Jr
LÅMØ Summary
After my first LÅMØ with you guys I would like to thank you all for all the laughter, emotions, excitement
and good times over the weekend. These three days in Fredrikstad have shown me what an amazing
team you guys can become and what incredible individuals you are. You were supporting one another
and cheering for each other like a real swim family should.
On top of that I would like to give shout out to all the parents that have helped us tremendously and
made this trip so easy and fun for us.
Finally, I would like to thank you for putting your trust in me as your coach. I hope that with this first half a
season behind us you will have even more faith in your own capabilities, as well as us as a team... and we
will be able to start reaching for the goals you haven't even had a courage of dreaming about before.
And now I think it is only fair to give a special thank you to everyone for that one special race that in my
honest opinion was the highlight of this meet for them. I’ll start with the youngest and work my way
down.
Kristian T. You had an amazing swim on the 200IM
and a great learning lesson throughout the past
weeks; that you have not wasted, which only shows
a great swimming IQ at such a young age… keep on
working and keep us laughing.
Mathea congratulations for an incredible 400 Free
and proud way to represent, showing us all that with
a right mindset and some focus everything is
possible.
Liv thank you for showing a true face of a fighter and
a team player, plus nearly 3sec drop on 100 Fly
shows us that you might get the nickname Madame
Butterfly after all
Linus great work on your 400 Free and this meet
have helped both of us realize how tremendous of
an asset you will be to the team and how it can help
you develop as well.
Thomas your passion, perseverance and heart (and
a little bit of luck ;) ) made this medal on 200 breast
possible for you and I hope you will not stop there
with your aspiration for greatness.
Oscar M. on this meet you showed us all how a real
champion should challange himself and opponents
in the pool, your 400 Free and 100 Fly were the
races to watch.
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Julius your amazing attention to detail and
outstanding work ethic were something to look to
and admire, and I would be foolish if I wouldn't
thank you for becoming a real great team leader for
this group leading it by quiet and humble example.
Ella amazing work on your 200backstroke and your
freestyle breakouts are nearly perfect now. You are a
walking proof that good changes can be made fast
if only you listen, work and pay attention.
Oscar S.I. you have started and finished you LÅMØ
adventure with a nice Bang! Your 100 Fly nearly 3
sec drop was a race to watch. I hope that now you
believe that you are capable of achieving great
things in this sport.
Leo your LÅMØ journey was one of my personal
favorites. You showed again and again that
regardless of how many distractions and challenges
stand in your way you are able to keep your eyes on
the prize and fight till the end. Your 200 medley was
a great way to finish this meet.
Joakim beautiful race strategy on your 100Fly and a
calm and professional appearance that you bring to
the table gives calm and comfort to your younger
teammates and I think now that you know it as well
you can be the big swimming “brother/ mentor” that
so many of our younger guys need.
Kristian S. Truly great performances on a 400 Free
and 100 Fly inspired others to work harder, swim
smarter and strive to do better on this meet and I
thank you for that.
Szymon one of the greatest transformations of this
meet. Coming to LÅMØ was nothing but a surprise
and adventure for you, but you have made the most
out of it. Starting from a great 8 second drop on 400
Freestyle and fighting, cheering and living in the
moment like no one else. I think that this meet
helped you a lot with getting your focus “on” and I
am very happy to welcome you in the group.
Thank you all once again!
You are a great team to coach and a great family to
have!!!
Sincerely Yours,
Mr. Tea ;)
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Elite Ung - på LÅMØ Øst
LÅMØ konkurransen er et sesongmål for mange av utøverne på Elite Ung og vi var forventningsfulle til
hva vi kunne få til denne gangen. 11 utøvere var kvalifisert og de gjorde en veldig bra jobb under hele
stevnet! At alle utøverne kom høyere på poengrankingen etter stevnet er et bra bevis på nettopp det! Vi
hadde igjen fokus på «arbeidsoppgavene» vi har trent på gjennom sesongen. De siste par ukene har vi
terpet ekstra på å få med farten fra undervannsarbeidet og ut i selve svømmingen, og jeg synes
utøverne viste god fremgang på dette. Vi startet ut med 400m fri fredag ettermiddag. «Litt høye» skuldre
hos enkelte under åpningsdistansen, men det ordnet seg når vi fikk fokus på å ha det gøy og gjøre det vi
har trent for! 😊
2006-modellene våre var først ut! Cara svømte veldig bra under hele stevnet, hadde en liten «tellefeil»
på sin 400m fri, men hva gjør vel det når du perser på øvelsen, og alle påfølgende øvelser - og klarer
ÅM-kravet likevel?! Cara forbedret også 100 fly-persen sin fra desember med hele 5 sekunder! Grattis!
Våre 2006 gutter Felix og Elias gjorde sine saker veldig bra gjennom hele stevnet. Felix svømte seg flott
opp på rankingen med solide perser på samtlige øvelser. Aller mest minneverdig var kanskje 200m bryst
med pers på hele 14 sekunder! (7.pl på øvelsen). Elias svømte veldig bra gjennom hele stevnet og
unggutten som ved begynnelsen av sesongen ikke hadde tellende tid på 100 butterfly «klinket» til med
tiden 1:14,26(!) og også han en fin 7.pl på øvelsen.

Linnea Must. bronsemedalje på 200 bryst. Fornøyde LÅMØ-deltagere, representert ved Thomas Efskind, Liv H
Basberg, Linus H Backen og Oscar L Megård

Sofie «ga alt» og det holdt til en flott pers på 200 rygg, 5.pl på øvelsen og ÅM-billett
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I jenteklassen 2005 var vi representert med Sofie, Elise og Linnea. Det startet litt «avventende» på 400 fri
hvor jentene kanskje var litt preget av stundens alvor, men så løsnet det veldig på lørdagen. Elise satt
fine perser på 100 fly, 200 rygg og 200 IM og avanserte med det i sammendraget. Samme skjedde med
Linnea som perset på 4 øvelser og gjorde et kanonløp på 200 bryst! Her fightet hun med regionens
beste brystsvømmere og tok en kjempefin 3.plass på øvelsen. I tillegg til en etterlengtet medalje klarte
Linnea også UM-kravet på øvelsen! Grattis! Sofie forbedret sine perser på 4 øvelser. Veldig sterk
avslutning på søndagens 200 rygg og 200 IM medførte at hun kvalet inn til ÅM og dermed nådde sitt
store mål for sesongen. Grattis!

Aksel Smeby Iden, Mr T, Szymon Dziedzic

Aksel og Fredrik representerte oss på guttesiden i 2005 klassen. Det er 2 karer med «fighting spirit» og
her ble det ikke spart på kruttet. Aksel perset med hele 12 sekunder på 400 fri og satt personbeste i
ytterligere 3 øvelser og svømte seg opp 2 plasser på rankingen. Fredrik, som for 1,5 år siden svømte på
Hai-partiet - gjorde en klassereise ila LÅMØ, svømte seg opp 7 plasser og satt solide perser på samtlige
øvelser! Sist, men ikke minst, så må vi nevne svømmerne som nylig flyttet til Elite Jr, men som har trent
med oss nesten hele sesongen. Linus, Liv og Szymon svømte seg alle opp i sammendraget. Linus hadde
prikket inn formen og satt pers i 4 av 5 øvelser. Liv var ikke mye snauere og svømte inn til 3 nye
bestetider. Szymon perset også på 3 øvelser, herunder en kjempefin forbedring med 9 sekunder på 400
fri.
Jeg vil berømme utøverne for veldig gode forberedelser og gjennomføring av løpene, og for at de var
særdeles flinke til å støtte hverandre under konkurransen! Bra jobba!
😊 Rolf A
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Treningsleir i Polen
Vinterferieleiren for Elite Jr og Elite Ung ble også denne gang lagt til Poznan. 24 svømmere deltok på
leiren, pluss Morten Tronstad og Mona Underdal-Loktu som reiseledere, og Tomasz og Rolf som trenere.
I år som i fjor, var leiren en suksess, både treningsmessig, sosialt og arrangementsmessig.
Stor takk til støtteapparatet – Morten og Mona – som sørget for at alt var «på stell» til enhver tid og som
hjalp til med alle store og små oppgaver. Dere var uvurderlige!
Fun facts: Vi gjennomførte 11 svømmeøkter på 7 dager, med veldig bra innsats hele veien.
Treningsanlegget består av både 12x25m og 10x50m basseng, samt gymrom vegg i vegg med
bassenget og 4000 sitteplasser på tribunene. Gruppene svømte hhv 52 000 og 56 000 meter.
Vi fikk også teknikk-trening med Anna D (polsk OL-deltaker i Rio) og coaching av polske OL/
landslagssvømmere.
Og, kanskje kommer vi tilbake neste år…?
Rolf A
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Konkurranse, Start, Intro, Hai og Delfin
02-03 mars deltok 10 ASK svømmere fra Start og
Konkurranse på Roald Amundsen Cup.Dette var
siste sjanse til å gjennomføre LÅMØ øvelser. Alle
utviklet sine personlig resultater og vi stilte med
eget stafettlag.
Samme helg var det Lambertseter Rekrutt. Flott
innsats fra Delfin, Hai, Intro og Start gruppene
med 13 utøvere. Det ble første og andre plass på
stafetten. Alle fikk premier.
På LÅMØ Øst i Fredrikstad deltok 6 utøverne fra
Start og Konkurranse gruppene. Det ble
fantastiske resultater, personlig rekorder og
veldig god stemning.
Takk for flott innsats.
Mvh,
Alisher
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Short Course vs. Long Course
I’d like to say a few words highlighting the differences between racing short course (25m) vs long course
(50m). Despite what many believe and the competition entry system NSF utilizes, fails to distinguish
between the 2 courses, supporting a belief that 2 courses are the same with performances
interchangeable. This belief is simply false. In reality, the 2 courses are drastically different as are the
results achieved in each. Comparing the 2 is similar to comparing apples and oranges. Yes, both are fruit
and both grow on trees, but their similarities end there.
I will let you in on a little secret, one that the entire swimming world understands; yet NSF fails to
recognize... LONG COURSE PERFORMANCES ARE SLOWER THAN SHORT COURSE PERFORMANCES...
PERIOD! To believe otherwise, would be similar to becoming member of the “flat earth society”. If you
go into the LCM season and expect, at the first competition, you will be able to better your SCM best
performances (as some Elite Senior athletes did going into Luxembourg), your expectations are
unrealistic. An athlete’s confidence is, in large part, the bi-product of meeting and exceeding
expectations. Failure to live up to expectations, realistic or not, deteriorates confidence and confidence
is an essential component leading to high performance. Athletes who aspire to achieve at the highest
level MUST cash in on every confidence building opportunity available. To reach the top requires
holding yourself to incredibly high expectations, but they should not be so high that they are
unobtainable.
Here are the facts when comparing LCM to SCM (racing the same event, both courses)...
•

Racing LCM produces significantly higher blood lactate levels vs. racing SCM (blood lactate
levels are one means of measuring effort)

•

Racing LCM produces significantly higher heart rate values vs. racing SCM (heart rate is another
method of measuring effort)

•

Racing LCM significantly greater technical deterioration vs. SCM (as technique deteriorates
velocity drops)

•

The distance athletes travel underwater (off each turn) is reduced racing LCM vs SCM (in Elite,
International level swimmers the average reduction is 0.8-1.5m, impacting initial speed and
increase the number strokes necessary to reach the other end, compounding technical
deterioration)

•

Turn Times (the time between the hands touching the wall and the feet leaving the wall) are
longer racing LCM vs SCM (in Elite swimmers the average 0.4-1.2 seconds per turn; slower turns
translates to less energy leaving the wall, leading to shorter, slower underwaters and, again
compounding the technical deterioration).

Each of the factors listed above contribute to the fact that LCM performances are slower than SCM
performances. Elite swimmers average, roughly 2% slower performances LCM vs SCM, it is important to
point out that the faster you are swimming, the lower is the percentage; therefore every athlete on our
team has a higher percentage than the elite average.
There are multiple formulas used to convert times form one course to the other, but these are nothing
more than estimates as multiple variables are effecting the “conversion”. My advice to every athlete,
regardless of level, is to treat performances from each course separately; compare SCM performances to
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your best SCM times and LCM to your best LCM times. There is no other reliable means to evaluate
performance.
The only way I see using SCM in relation to LCM is in setting target times. For us, SCM is roughly
2.5-3.0% faster. Top level swimmers are able to improve anywhere from 1.0-3.0% per year; therefore if
you were to swim you LTB in November-December SCM and equal or better that time swimming LCM
6-7 months later, you would have improved 2.5-3.0%... and in 6 months that’s pretty damn good.
Hopefully, I have been able to convince everyone that LCM differs from SCM, as do the results.
Understanding that fact brings to question how should the retraining design and an athlete’s focus be
adjusted to compensate for this difference?
1. LCM is slower because it is harder which means that performance in every event places greater
demand on the aerobic energy system. Training must then reflect that shift, with a noted increase
in training that targets the aerobic energy system.
2. LCM is harder because of technical deterioration that occurs. DPS (distance per stroke) and
STROKE COUNTS are the best methods to monitor and combat this deterioration. Focus on
long, powerful and efficient strokes, especially when starting fatigue.
3. Technical deterioration is accelerated due to slower turns and shorter/slower underwaters. Focus
on “racing” turns and extending underwaters especially when starting to fatigue... the walls are
NOT resting points, but rather opportunities to pick-up speed and taking advantage of
competitors who do use them to rest.
4. LCM is harder because you it takes longer and you must swim twice as far before there is a break
in cyclical movements of each swimming stroke. Swimming longer contributes to the higher
lactate levels and elevated heart rate. To mimic this increased effort training must also be harder/
longer which can be accomplished by repeating longer distances; 75’s vs 50’s, 125’s vs 100’s,
250’s vs 200’s, etc. You get the idea. This increase does not need to be everyday or with every
repeat, but often enough to for the body to adapt.
5. Approach items in training in a way that mimics how you want to race. In racing LCM, athletes
should approach every race (100m and longer) with the feeling the they are getting faster as the
race progresses or working harder each segment (segments are 2X 50 in a 100, 4X 50 in a 200,
etc.). To perform well throughout the distance you MUST start hard (not all out) and build the
effort from there. The more you practice that approach, the better you will get at it. Strive for
tighter start times, more closely group progressive efforts and minimal difference between fast
and slow swimming.
6. The ability to work harder as you go and to maintain speed is directly tied to kicking ability and
the capability to “go to your legs” when necessary. Not only does kicking ability contribute
maintaining speed, it is crucial in “holding your stroke” and maintaining DPS as it contributes
significantly to “body position”. Expect there to be more FAST, challenging kicking items as part
of the normal routine.
7. You MUST train at speeds that correspond with your LCM goal times. Keep in mind, SCM is
faster; therefore you will need to swim short course pace times that are roughly 0.7-1.0 second
faster than your desired LCM pace.
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The elements that combine to yield high performance racing LCM are the same as SCM... distance per
stroke, technical skill, turning ability, underwater distance/speed; the difference is that LCM magnifies
the mistakes and inefficiencies. Strive for mistake free training, preparing you for mistake free racing
doing so requires just a little more focus and quite a bit more mental toughness.
ASK Coaching Staff

Why Coaching From the Sidelines Will
Always Backfire for Sports Parents
By Keith Whitmer (Re-published from stack.com)
Click Here to Read online
As a long-time club soccer coach, I've noticed a troubling trend
emerging in the sport.
As scores of parents position themselves on the touchline of a
weekend game, many of them seem committed to playing two
roles—parent AND coach. This issue is surely not relegated to
youth soccer, either. What comes out of sports parents' mouths
during games is often a mixture of shocking, fundamentally
irrelevant and unintentionally misleading. There's nothing wrong
with some encouragement or cheering your child on, but many
sports parents tend to go far beyond that. There are only a few
formative years where we, as parents, can sit and watch our kids
play, yet these parents act like a u8 game is the World Cup final.
As both a coach and a parent, I believe parents coaching from
the sideline is one of the most destructive habits in youth sports. It rarely produces better results in the
short-term, and over the long-term, it seriously hamstrings the kid's development and love for the game.
If you ask a parent who constantly coaches from the sideline what their end goal is, it often traces to a
desire for their kid to get a college scholarship. But the very habit they're engaging in will result in their
child having an extremely difficult time adapting to the bigger and better competition they'll face when
they hit their teenaged and high school years. And when their habit extends to other players on their
child's team, they hamstring the development of the entire squad.
Trying to coach your kids through their decisions on the soccer field really has no benefit. Soccer is a
sport that requires quick decision making. American players are no less athletic than their European
counterparts, but are significantly behind in soccer IQ. Previously, I wrote about how joysticking coaches
who tell their players what to do every single second of every game hurt the players. The decisionmaking responsibilities are taken away from the kids and put onto the coach, and while it may get a
couple more wins this season, in the long term, it's disastrous for development. Parents coaching from
the sideline fall into the same category, but with the added bias of them wanting their child to be the
star player, meaning the instruction they offer is usually even worse. Rene Muelenstein, former
Manchester United Assistant coach and Fulham manager, has said that parents coaching from the
sideline is useless and should never happen.
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Coaches should coach and parents should parent. Good club and recreation coaches should have a
predesigned curriculum that has a plan for their players to improve and develop throughout the season.
If a parent is interested in learning about the curriculum, that's a great conversation to have. But many
sports parents are far less interested in development than they are immediate results. The idea is that
little 6-year-old Sally doesn't need to be Alex Morgan right now. She needs time to experiment and learn
the game. The best way to do that is by simply playing it herself without having her every move coached.
Playing pick-up soccer is perhaps the best way for her to do this, but since parents feel the need to
enroll their kids in organized sports early and often, the goal should be to make that experience highly
hands-off.
However, in America's win-at-any-cost youth sports culture, Sally needs to be great right this second and
score all the goals because the best players play forward. God forbid Sally play defense or look to create
assists. So to "accelerate" her development, her parents are going to tell her what to do and when to do
it. This only confuses the player, because instead of learning how to read and react to the game and
learn from trial and error, she's constantly craning her head to look at her parents for what to do. And
even worse, if she has a joysticking coach, she's got both her parent and her coach yelling at her with
instructions (which will often be conflicting). Does this really sound like a good environment for learning
and improving at her sport?
There are nuances to the game that players pick up when allowed to play without interruption from
coaches or parents simply watching. Let them experiment and figure out what does or does not work.
Most parents have never played the game at a meaningful level, nor are they actual students of the
game. They simply coach in the moment, hoping that their screams of instruction will help little Sally or
Sam avoid "failure" with their next move, giving little thought to long-term development.
Let kids develop their soccer personalities and build their own identity. We are not building robots.
Success does not need to be measured in terms of wins and losses and goals scored—especially when
you're dealing with children and pre-teens. Real development is more difficult to quantify. Growth in
decision-making skills, technical ability, vision and awareness don't always result in more goals or wins
today, and these elements of the game aren't developed by a coach or parent telling their child what to
do from the sidelines.
At older ages, high-level club teams will have a game plan and will often have spent the week working
on objectives for the game. The only people who truly know what these objectives are are the coaching
staff and the players. You would think that parents coaching from the sideline and ruining game plans
would earn them a reprimand from the coach, but here's where we get to the next part of the problem.
Many young athletes now operate in a never-ending state of "free agency," as their parents are quick to
have them switch teams if they don't think they're playing enough, being coached well, scoring enough,
etc. Few soccer clubs have the power to control the parents. It's a buyer's market, club soccer is big
business, and there's always another club willing to take on players. These leads some clubs to surrender
to the will of the parents, but this practice is wrong.
Like kids, adults will push boundaries to see what they can get away with. A bunch of parents coaching
from the sideline shows a lack of respect for the club and the coach. The ground rules need to be
established early and often. No coach wants a parent to scream "shoot the ball!" at his or her player.
Moreover, parents are often screaming "shoot" when the player in question isn't in the proper position
and doesn't really have possession of the ball. "Pass the ball" is a proverbial favorite from sideline
parent-coaches that's rarely helpful. It's often yelled when the player in question either has no options,
acres of space in front of them, or has their head down and can't see their teammates.
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Youth sports belong to the kids, not the adults. Sidelines have become a cauldron of idiocy, not just in
behavior, but in a totally inability to just sit back and enjoy the day. It's unclear how an adult can enjoy
watching their children play a sport when they are so emotionally invested in the game. Sit back and
watch. Relax! You're off the job and it's a night or weekend. There are no college scouts at this 8-year-old
game. I know their are sports parents who dislike me because I have told them repeatedly to stop
coaching the kids and/or freaking out on the sideline, but I do it because I know the game is for the kids.
The more aggressive and controlling the parents are, the less likely the kids are to enjoy the game. The
less they like it, the more likely they are to quit before they hit middle or high school. So that grand plan
to earn a college scholarship hit a dead end before the child could attend a single college camp or play
a single high school game.
Pyschologist Carol Dweck has said the problem with her "growth mindset theory" is many people have
completely misunderstood or misinterpreted it. I think a lot of sports parents have fallen into this trap. A
growth mindset isn't about avoiding failure. It's about not being afraid to fail because you know it's an
unavoidable requirement of growth. Dweck says the purpose of youth sports for kids is having fun,
growing their skills and learning how to become a great team member.
This is not intended to be a total takedown of all sports parents. There are plenty of sports parents doing
an awesome job out there and helping their kids foster a love and a passion for sports and the values
they teach. However, they do seem to be becoming less common. If you're a sports parent who wants to
change your ways, it really is as simple as relaxing, being more hands-off, and simply asking your kid if
they had fun after every game or practice instead of berating or overanalyzing their performance. Rather
than only rewarding goals and wins, applaud effort and development (provided those things are actually
occurring). "You worked hard and you're getting better" is a lot different than "You're the best because
you scored three goals."
If you're a coach dealing with overzealous parents, I've had friends who've found success simply by
sending out a reading to the team's parents that details how to act and how not to act on the sideline.
It's simple, straightforward, and not overly confrontational or critical. Parents are critical stakeholders in
youth sports, as are the coaches. Getting everyone on the right page in terms of how to act and what
matters most will create a better environment today and a better sports future tomorrow for all involved.
Keith Whitmer is a USSF A Licensed coach who also holds his National Youth License. He has coached
club soccer for over 15 years. With a masters degree in secondary education, he looks at how to teach
different levels of play with an eye on maintaining strong levels of competition no matter what the
children’s experience level.

Utgave 3/2019

27 mars 2019

Takk til Lions
En stor takk til de kjekke damene fra Lions som hjalp til med
kjøring av utøvere i forbindelse med Landsstevnet!

Bilder fra Landsstevnet
Vår dyktige stevnefotograf, Morten Jørgensen, tok mange blinkskudd under Landsstevnet.
Se bildene hans på https://mortenfoto.smugmug.com/Svomming/Landsstevnet-2019/

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!

