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Møt vår nye eliterener!
- s.4.

Vannets akrobater - s.9.

Rapport fra NM - s.5.

Beste klubb på Mjøs -s.10.

Oppstartsleire med mye
innhold- s.6 og 7.

Kick off for instruktørene
- s.12.

Kari ved roret
Jeg håper dere alle har hatt en flott sommer.
Her i klubben er nå alt i full sving og vi har hatt
noen travle oppstartsuker.
For å gi bedre kommunikasjon til alle foresatte,
holder vi åpent hus hver siste tirsdag i måneden
mellom kl 1700 og 2000 i konferanserommet
på Holmen. Det blir servert kaffe og noe å bite
i, samt at vi holder presentasjoner om aktuelle
tema. Følg med på Face Book sidene og mail for
mer informasjon.

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

Faktura for første del av semester er for de fleste treningsgruppene nå
sendt ut. Faktura for de aller fleste gruppene er sendt fra regnskapsprogrammet og skal komme rett i bank. Får du fortsatt faktura som vedlegg på
epost, gå inn i bank og godkjenn klubben som efaktura utsender og du vil få
neste regning rett i banken. Har du problemer, ta kontakt.
Vi kan også i høst bruke konferanserommet til lekselesing mellom skolen
og treningen. Rommet er også tilgjengelig under morgentreningen om det
er foresatte som sitter og venter.Vi jobber sammen med hallen for enda
bedre tilrettelegging for god bruk.
Vi har kjøpt inn flotte supporter t-skjorter, kr 100,- pr stk. De er røde og
gjør seg flott på tribunen når vi heier på svømmerne våre.Vi selger disse
under åpent hus, evt ta kontakt med meg.

Kari

Tero Välimaa
Elitetrener
tero@askersvom.no
Tomasz Sobek
Trener
tomasz@askersvom.no
Følg oss på askersvom.no
Facebook www.facebook.com/
askersvommeklubb/
Instagram @askersvommeklubb
ASK-Nytt: Send ditt bidrag,
dine kommentarer eller tips til
asknytt@askersvom.no

“Elite Ung «gjør ting de ikke kan…” - rulleski-økt med innlagt stafett. Les mer på side 5.
Side 2: ASK-nytt 2019

Styret har ordet
Husker du havhesten? Kanskje tok du merket selv, eller kanskje har du
en besteforelder som stolt viser frem havhestplaketten som henger på
veggen. Havhesten er et ferdighetsmerke som skal demonstrere at man er
svømmedyktig nok til å redde seg selv og andre hvis ulykken er ute. Det
krever at man behersker distansesvømming, ryggsvømming, undervannsvømming, dykking, avkledning i vannet, stup, og ikke minst grunnleggende
livredning hvor man skal kunne svømme til land med en annen person.
Merket hadde nok høyere status tidligere, men det finnes fortsatt.

PRØVEKVELD KLUBBTØY
I forbindelse neste «åpent
hus» kommer XO Sport med
vareprøver mellom klokken
16.00-18.00 i konferanserommet på Holmen svømmehall.
Dato: tirsdag 24.09.
Neste bestilling sendes inn
01.10.
Synes du det er vanskelig å
bestille? Les oppskriften på
hjemmesiden:
http://askersvom.no/klubbutstyr/ <http://askersvom.no/
klubbutstyr/>

Årets sommer var en dyster påminnelse om viktigheten av svømmeferdigheter og respekt for sjøen, med 18 drukninger i juli og 55 drukninger
fra januar til juli ifølge statistikk fra Redningsselskapet. 102 druknet i 2018.
Ferdes man på sjøen er evnen til å redde seg selv og andre fra drukningsdøden en grunnleggende egenskap, og noe man med fordel kan øve på om
man er 10 eller 90.
Norges svømmeforbunds virksomhetsidé er «Hver nordmann en svømmer,
hver svømmer en livredder». Norske svømmeklubber har en viktig rolle
i å innfri denne visjonen, og dette er gjenspeilet i Asker svømmeklubb sin
virksomhetside om å utvikle utøvere i vann i et bredde- og eliteperspektiv i
et livslangt forløp.
Man blir aldri for gammel til å ta havhesten (og kravene blir noe lettere
etter hvert som man kommer i godt voksen alder – greit å vite). Det er
dessuten en morsom familieaktivitet på regntunge sommerdager. Mine barn
har tatt kravene til havhesten hvert år de siste fire årene, sammen med fettere og kusiner, med morfar på kanten. Her opplever alle glede, utfordringer og mestring. Men den som er mest stolt er nok morfar.

				
Jørg Aarnes
styremedlem

Kravene til havhesten finner du her.
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Foto: svomming.no

Tero Välima

- ny Elite trener i Asker Svømmeklubb!

Idrettspolitisk
debatt i Asker
Kulturhus
Styret i ASK jobber kontinuerlig med å sikre at svømmeklubben har langsiktige,
gode og forutsigbare
rammebetingelser som setter
oss i stand til å drive klubben på en best mulig måte,
til gode for skolesvømmerne,
svømmeskolen, treningsprogrammene og alle de
andre aktivitetene som gjennomføres i regi av klubben.
Dette er spesielt viktig
i forbindelse med den
pågående kommunesammenslåingen og i denne
forbindelse var styret i ASK
representert under Idrettspolitisk Debatt i Asker
Kulturhus den 29. august.
Tema for dagen var rammevilkår for idretten i nye Asker
Kommune og vi tok del i
mange konstruktive innlegg og
diskusjoner.
Disse arrangementetene er
gratis og åpent for alle, så
dersom du skulle ønske å
delta er det bare å stille opp
ved neste anledning.
Lars Sigurd Østbye
Styremedlem
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Vårt nye tilskudd på trenersiden heter Tero
Välima. Tero er 41 år og har både svensk og
finsk statsborgerskap. Han har en meget solid
idrettsfaglig utdanning og lang trenererfaring
fra Finland og Sverige. Tero var selv butterfly-svømmer i Europatoppen, med finsk og
svensk rekord på 200m butterfly. Han har
deltatt i flere EM (herunder EM-bronse på
50 fly (kortbane – 2001) samt EM-medalje på
lagsvømming for Finland), han har en 7. plass fra
VM (langbane 2001), samt at han representerte
Finland i OL i Sydney 2000.
Som trener har han fått frem flere landlagssvømmere for Finland. Han har også vært junior-landslagstrener under
internasjonale mesterskap og hans senior og ungdomssvømmere har tatt
ca over 140 nasjonale mesterskapsmedaljer på ungdoms og seniornivå
(Finland og Sverige). Han har også vært kåret til Årets Ungdomstrener i
Finland.
Men, aller viktigst er at Tero er en veldig hyggelig og bra person! Han er arbeidsom, omgjengelig og bryr seg enormt om svømmerne og deres familier.
Han omtales som en kunnskapsrik og god coach - som involverer utøvere
i mål og treningsprosessen - og han vektlegger å ha helhetlig perspektiv på
utøvernes utvikling.
Elite Sr-gruppen har allerede fått stifte bekjentskap med den nye treneren
som hadde 2 dager sammen med utøverne under oppstartsleiren. Det var
«full klaff» og god stemning fra første stund! Nyheten om at Tero
begynner allerede 03. september ble veldig godt mottatt! Det betyr at vi får ny trener på plass helt i
starten av høstsesongen, som inneholder flere
høydepunkter, slik som Ungdoms NM (UM),
Nordsjøstevnet og NM kortbane for Jr og Sr.
Tero bosetter seg i Brusetfaret på Hvalstad og
får kort «pendlevei» til jobben. Vi ønsker Tero
hjertelig velkommen til ASK – og ser frem til
samarbeidet!

Rolf A Nordang

NM – LANGBANE (Sr/Jr) I DRAMMEN 4. – 7. JULI

Stemningsrapport

Deltagere: Sander Klev, Kristian
Swakhoven, Oscar Smeby Iden,
Tobias Bang Mikkelsen, Ella
Magnussen, Emma Lu Eikemo,
Kristine Huan Hytenget, Idunn
Jørgensen Mohr, Kristian Fisketjøn
Nilsen, Pål Brage Gundersen, Joakim
Tronstad.

NM langbane gikk av stabelen 04.-07. juli i «nabobygda» Drammen. Det
ble et meget bra gjennomført NM av arrangørklubben DSK. 11 påmeldte
utøvere og 37 starter var utgangspunktet da mesterskapet startet. For å
begynne med konklusjonen: Asker-utøverne presterte veldig bra - med et
gjennomsnitt på 90% pers. Gratulerer!
Når status ble gjort opp hadde ASK kommet til 6 stk B-finaler og 4 Afinaler. Sander Klev gjorde et meget godt mesterskap med 4 stk A-finaler i
Senior-klassen og personbeste i samtlige øvelser. Beste plasseringer ble en
fin-fin 5. plass på 200 rygg og 6. plass i den sterke 200 fri-finalen. Det ble
også klubbrekord i «Open»-klassen for Sander - med sterk svømming på
50m butterfly! Grattis!
Det ble ytterligere 2 stk A-finaler i integrert klassen ved Pål Brage Gundersen med 5.plass på 50m bryst og 6. plass på 50m fri. Kristine Huan
Hytenget og Emma Lu Eikemo gjorde meget gode løp på ryggdistansene og
kom til Sr B-finale på 100 rygg på hhv 9. plass og 10. plass. Kristine fikk en
6. pl. i Jr-klassen på 100m rygg, i tillegg kjempefin 4. plass på 50m rygg og en
8.pl på 200 rygg... I Sr klassen tok Emma en 9. plass på 50m rygg, og
Kristine fulgte opp med en 11. plass.

Sander i full konsentrasjon foran
nok en NM-finale.

Tobias Bang Mikkelsen gjorde sitt beste løp på 200m butterfly. Det holdt
til en fin 8.plass i Jr-klassen. Ella Magnussen gjorde en sterk tid på 200 fri,
ny pers og en fin 10.plass i juniorklassen. hun fulgte opp med en fin 9.plass
på 400m fri. Kristian Swakhoven og Oscar Smeby Iden gjorde godt fra seg
på 100 fly (hhv 10. og 11. plass i juniorklassen. På halve distansen var Oscar
raskest med en 10.pl og Kristian ble nr 13.

Rolf
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Takk til Mona
Underdal-Loktu og
Godt Brød under
Oppstartsleir

Alle som trener mye vet
hvor viktig riktig mat er for
å kunne yte bra og hente seg
inn mellom øktene. På årets
oppstartsleir var alle grupper
i trening på Holmen, samt at
vi hadde Holmen IF
Langrenn med oss andre uken.
Lunsjavvikling for opp mot 80
personer krever sitt av planlegging og gjennomføring. Stor
takk til Mona Underdal-Loktu
som hver dag i 2 uker jobbet
som frivillig «mat-general» for
å sørge for lunsj-, mellom- og
fruktmåltider ble ivaretatt
på en eksellent måte. Hun
gjorde en kjempeinnsats og vi
trenerne er veldig glad for all
hjelpen vi fikk - og ydmyk for
at vi har frivillige som stiller
opp på denne måten for
klubben vår! Helt fantastisk
innstilling!
Vi vil også takke Godt Brød
på Holmen som var vår sponsor på matsiden. De lot oss
få «overskuddsvarer» - som
gratis økologiske brød og bakevarer, mot at vi hentet dette
ved stengetid!

Elite ung oppstartsleir:
Kickstart på både svømmeog langrenns-sesongen

Årets oppstartsleir startet tirsdag 6. august og varte frem til fredag 19.
august.Vi innledet leiren en uke tidligere enn i fjor for å komme raskere
i gang med opptreningen foran høstens viktigste stevner og tilpasse oss
endringer i terminlisten.
På oppstartsleir har vi mye fokus på variert trening, lære oss nye ting og
ha det gøy! Og, vi fikk rikelig anledning til å gjøre samtlige av disse tingene.
Første uken var det fokus på svømming, landtreningsaktiviteter og en god
porsjon lek og moro! Sykkeltur til Vollen med innlagt sjøbad, orienteringsløp og mye beachvolleyball var blant aktivitetene, og vi fylte dagene fra
09. til 15.00 hele uka. Påfølgende uke hadde vi i år igjen, samarbeid med
Holmen Langrenn. Det fungerte kjempebra! Utøverne ble godt kjent med
hverandre og ikke minst er det inspirerende og lærerikt å samarbeide med
andre idretter!
Vi hadde stort sett en idrettsspesifikk økt og en fellesøkt pr dag. Langrennsfolket fikk prøvd seg på crawlsvømming og EU fikk prøvd seg på rulleski! Jeg var imponert over hvor tøffe og flinke svømmerne var på rulleski
– som slett ikke er enkelt i starten.
Siste dag var det lagkonkurranse. 5 lag kjempet i varierende vær - om å
være først i mål på quadraton-konkurransen - hvor etappene var svømming, løping, sykkel og rulleski. Kjempebra innsats og spenning helt til siste
etappe var unnagjort!
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Rolf

Oppstartsleir med mye innhold!
Oppstartsleiren i august
for gruppene Intro, Start og
Konkurranse, samlet de ivrige
utøverne både sportslig og
sosialt. Her var det et aktivt
program både til lands og
vanns for de 17 utøverne.
Første dag var det løpe-/
gå- orientering i Grønlia med
morsome bilder på postene.
Andre dag bød på organisert
lek/spill på Holmenskjæret.
Den tredje dagen ble det
sykkeltur til Altitude (trampoline parken), fjerde dagen var
det bowling og siste dagen var
i Drammensbadet med mye
gøy og moro.
Tusen takk til Mona er at
veldig bra organisering med
lunsjen og frukt mellom
treningene!

Alisher
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Sommerleir på F jorda
for de yngste
Sommerleiren for de yngre ble avsluttet med kanotur og to netter på
Fjorda. Etter at det fanget abbor, ørret og et par knottstikk returnerte en
glad og fornøyd gjeng. Her ser dere hvorfor.
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Vannets
akrobater!
Synkronjentene våre er
tilbake i bassenget etter en
velfortjent sommerferie.Vi
gleder oss til en ny sesong
med mange spennende planer
– men vil gjerne mimre litt
tilbake til starten av sommerferien.
Treningsleir på Kreta
I overgangen juni-juli var
nemlig 10 av våre utøvere,
1 trener og 1 lagleder på
treningsleir på Kreta, med den
greske svømme og synkronklubben K.O.H. Klubben vi
trente med er en av de beste
i Hellas, både når det gjelder
synkron og svømming.
Vi hadde 7 intensive dager
med mye god trening på
land og i vann, i god gresk
varme.Vanligvis trener
jentene våre 5 dager i uken,
men her økte vi mengden
betraktelig pr dag. De
dyktige greske trenerne og
utøverne deres viste og lærte
bort mye som vi tar med
oss videre i vår egen trening.
Dette var en flott leir som
tydelig viste potensialet for
utvikling hos jentene som var
med, og det var veldig gøy å
se hvor mye den enkelte fikk
til iløpet av leiren!
Vi reiser nok tilbake til vår
kjære vennskapsklubb neste
år, og gleder oss allerede.

Sara
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Foto over:Wenche Myhre.
Øvrige foto: NFS/Ellen Kessel.

Utvalg av svømmere som entusiastisk
bidro til sluttresultatet

Asker svømmeklubb – beste
klubb på det
tradisjonsrike
Mjøssvøm
Det tradisjonsrike Mjøssvøm gikk av stabelen 14-16. juni og ASK
dro til Hamar med ambisjoner om å vinne vandrepokalen for Beste
Klubb «til odel og eie» ved å ta 3.dje napp i pokalen. Mjøssvøm er stevnet
hvor vi drar samlet som klubb og hvor alle konkurransepartiene jobber
sammen for beste sluttresultat. Det ble 3 dager - med topp innsats av
utøvere - i «alle» aldre! Det morsomme ved denne konkurransen er at alle
kan bidra til poengsankingen for klubben. Og, det ble en superspennende
helg - hvor ingen ting var avgjort når siste øvelse – Lagsvømming – skulle
starte!
Med fantastisk innsats av alle våre lag stod jubelen i taket når resultatet
av klubb-konkurransen ble offentligjort: ASK var igjen blitt beste klubb på
Mjøssvøm! Det var en sliten, men tilfreds gjeng som kunne dra hjem med
pokalen og sette den trygt i premieskapet! Endelig er vandrepokalen vår
etter kjempeprestasjoner 3 år på rad! Gratulerer til alle som har vært med
å bidra underveis!

Rolf
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I uke 27 og 32 gjennomførte Asker svømmeklubb Splashcamp som har fokus på aktivitet på land og i vann. En flott
arena for barn til å utvikle sine svømmeferdigheter, danne
nye bekjentskap og være i aktivitet.

I løpet av disse to ukene har vi hatt nesten 90 barn i bassenget og rundt Holmen svømmehall. Svømming, livredning,
fotball, leker, film og styrke har stått på planen - og barna
hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom begge ukene. Det har
vært veldig god stemning hele veien, og barna har vært
utrolig flinke til å være positive og inkluderende. Smil - glede
og latter har fylt Holmen svømmehall hver dag.
Det har også vært en glede av å kunne bidra til at så mange
barn har fått aktivitetstilbud. Gjennom et samarbeid med
Asker idrettsråd og aktivitetsguiden har Asker svømmeklubb bidratt til at flere barn i nærområdet har blitt
tryggere i vann.
Tusen takk til alle barna som har vært med,- og takk til alle
instruktørene som har gjort en fabelaktig jobb!
Vi gleder oss til å arrangere Splashcamp neste gang, og
håper å se mange igjen.

Ingvild
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Kick off for instruktørene
Onsdag 14.08 og torsdag 15.08 ble det gjennomført Kick off for instruktørene i Svømmeskolen.Vi har hatt besøk av Per Irgens fra Norges svømmeforbund som har gått gjennom viktige prinsipper i linjehold og rotasjon
i nivåene i Svømmeskolen, pedagogiske prinsipper og tips til god læring og
gjennomføring av kurstimer. Med både teori og praksis fikk instruktørene
prøvd seg på å gi tilbakemeldinger, få tilbakemeldinger og prøve ut nye
øvelser.
Den obligatoriske livredningstesten er også gjennomført - med førstehjelpsteori i forkant. Det var fokus på samarbeidsoppgaver i praksis hvor instruktørene fikk øvd seg på både sideleie, redning i vann og HLR på dukker.
Torsdag morgen møtte vi opp i fantastiske omgivelser på Asker Helsesportslag på Dikemark. I naturskjønne omgivelser var det duket for quiz,
praktisk informasjon og litt teori. Deretter satte instruktørene ut på padletur i de nydelige vannene på Dikemark. Noen holdt seg tørre - andre klarte
ikke motstå fristelsen av å hoppe/rulle ut i det litt kalde vannet.
Det er utrolig gøy å jobbe sammen med en så dedikert og positiv gjeng,samarbeidsvillige, løsningsorienterte og lærevillige! Tusen takk for at det var
så mange som møtte opp, og dedikerte disse to dagene frivillig til jobb.
Vi ser frem til en nok en vellykket sesong sammen med dere.
Svømmehilsen,
Side 12: ASK-nytt 2019

Dana og Ingvild fra svømmeskolen

Askerbadene tar grep for å få
flere gjester til å dusje nakne
Til tross for flere årlige kampanjer for å få gjester til å forstå viktigheten av
en grundig dusj før man hopper i bassenget så opplever vi at stadig færre
gjester følger våre oppfordringer.Vi i Askerbadene ønsker å tilby en best
mulig vannkvalitet for våre gjester.Vi har gode renseanlegg og kontinuerlig
overvåkning av vannkvaliteten både på Risenga og i Holmen svømmehall
som gjør at kan tilby bassengvann som holder en kvalitet som er godt
innenfor de grenseverdier som er satt i «Forskrift for badeanlegg».
Allikevel mener vi at det er rom for forbedring, men da er vi avhengig av
hjelp fra våre gjester.Vi bruker klor (hypokloritt) som desinfeksjonsmiddel
i våre basseng. Jo mer «forurensing» som kommer ut i bassenget, jo mer
klor må tilsette for å oppfylle de hygieniske kravene. Dersom alle gjester
hadde vært flinke til å dusje skikkelig før de går i bassenget, så vil vi kunne
redusere mengden med klor. Dette ville igjen ført til at vannet vil føles
friskere og mer behagelig for våre gjester. Det skal ikke lukte klor i en
svømmehall.

Oppskriften på en skikkelig dusj er:
Lyst til å gjøre noe
for andre?
En frivillig aktivitetsvenn
etterlyses for å assistere en
eldre mann med demens
sykdom, og god fysisk funksjon, på Holmen svømmehall
i Asker på regelmessig basis.
Han har behov for følge til og
fra svømmehallen fra sitt
hjem, tilrettelegging/muntlig
veiledning under skift og stell
i herregarderoben og tilsyn
i vann mens han svømmer.
Kona hans kan også assistere
under selve svømmingen om
ønskelig.

Ta kontakt dersom du er
interessert:
Maria Lyn Andersen
Fysioterapeut
Nesbru bo- og
omsorgssenter
Tlf. 66 71 26 09

1. Dusj naken. Heng badetøyet på en krok/knagg. Det holder ikke å stå
med badebuksen nede på knærne eller på gulvet, for da vil både såpe og
hud/hår-avfall legge seg i badebuksen og du vil dra med deg dette ut i
bassengvannet.
2. Bruk såpe/shampo og vask deg grundig over hele kroppen. Sørg for at
alle hårprodukter og sminke blir vasket bort da dette er med på å forurense vannet.
3. Skyll deg godt. Såperester eller shamporester er også med på å
forurense vannet.
4. Ta på deg rent badetøy.
5. Kos deg i et friskt og rent basseng med minimalt med klortilsetning.
Utfordringen med å få gjester til å dusje nakne før de går i bassenget er et
kjent problem i de fleste svømmehaller i Norge. Enkelte hevder at økt
kroppspress kan være en av årsakene til at noen vegrer seg for å stå naken
i et offentlig dusjanlegg. I Askerbadene erfarer vi at det syndes med dusjing i
alle aldre og av begge kjønn. Det er ingen spesiell gruppe gjester som skiller
seg ut som verre enn andre. Men siden blygsel for å kle seg naken i dusjen
sammen med andre gjester er nevnt som en potensiell årsak så har vi i alle
fall valgt å gjøre noen tiltak rundt dette. Denne uken installerer vi skillevegger i dusjene både på Risenga og på Holmen.Veggene på Risenga kom på
plass i dag, og vi regner med å være ferdig med montering av veggene på
Holmen innen fredag.Vi håper inderlig at dette vil medføre at flere gjester
velger å ta seg en skikkelig dusj, etter ovennevnte oppskrift, før de går ut i
bassenget. På forhånd takk for at du hjelper oss å kunne tilby et hygienisk
godt, friskt og behagelig bassengvann med minst mulig klortilsetning.

Tore Opheim

Daglig Leder. Askerbadene
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