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Kari ved roret
Kjære alle sammen
Vi håper at alle har hatt en flott juleferie sammen med familie og venner og god mulighet til å
lade batteriene.
I administrasjonen er vi godt i gang med nytt og
spennende år.

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
Sara Skaslien Paulsen
Prosjektmedarbeider
sara@askersvom.no
Leif Basberg
Styreformann
styret@askersvom.no
Rolf Arne Narten Nordang
Hovedtrener
rolf@askersvom.no
Tero Välimaa
Elitetrener
tero@askersvom.no
Tomasz Sobek
Trener
tomasz@askersvom.no
Alisher Rakhmatullaev
Trener
alisher@askersvom.no
Følg oss på askersvom.no
Facebook www.facebook.com/
askersvommeklubb/
Instagram @askersvommeklubb
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Det første store arrangementet er Asker Open.
Vi er kjent for å lage gode konkurranser og vi
gleder oss. For å lage ett godt stevne, trenger
vi mange hender til de ulike oppgavene. Asker Open etterfølges av LÅMØ
(landsdel årsklassemønstring øst) for våre yngre svømmere og NM for
Synkron. Alle tre konkurransene er i Holmenhallen.
Vi kommer også dette halvåret til å holde Åpent Hus i konferanserommet i
Holmenhallen hver siste tirsdag i måneden. Vi har mye spennende på agendaen. Her er det mulighet til å hente informasjon og stille spørsmål.
De alle fleste fakturaene som sendes ut skal komme rett i bank. Får du
fortsatt faktura på epost, ta kontakt.
Godt klubbår, hilsen Kari

Kari

Fornøyde rekrutter ble
inspirert på hjemmebane
Her kommer en rapport fra Askers Rekrutt stevne 8.desember 2019 i Holmen svømmehall. Her fikk de yngste konkurransesvømmerne prøvd seg på
hjemmebane sammen med mange gjester fra andre svømmeklubber i Akershus og Oslo. Totalt stilte over 100 deltakere og 29 av disse
fra Asker svømmeklubb.
Svømmerne kunne melde om at
det var inspirerende med mange
øvelser, stafetter og elektronisk
tidtaking. Askers utøvere tok
alle første plassene på sine
heat med stafetten. Til slutt
vanket det premieutdeling til alle deltakerne
med innmarsj.

Alisher

Medaljedryss til synkron i
internasjonal konkurranse!
Foto s.3: Lasse Svendsen

Asker Synchro Open
På tampen av 2019 hadde synkronavdelingen noen arrangementer
vi vil mimre tilbake til. Lørdag 30.
november arrangerte vi Asker
Synchro Open i Tønsberg Svømmehall. Konkurransen var den
første internasjonale konkurransen
i synkronsvømming i Norge på over
10 år! Konkurransen ble vellykket
med 53 påmeldte deltakere fra
Norge, Sverige, Danmark og Finland,
i tillegg til 17 norske deltakere i
stjernekonkurransen (nybegynnerkonkurranse) som ble arrangert
samme dag. Våre egne utøvere
gjorde det bra, med gull i kombina.
sjon i juniorklassen, bronse i teknisk
duett junior for Hannah Semb
Rognan og Ylva Lærum. I tillegg tok
de samme jentene 4. plass i fri duett
junior.

Hannah og Ylva fri duett.

Lucia Show
Søndag 15. desember viste alle
utøverne våre frem det de hadde
jobbet med i 2019, på Lucia Show
på Holmen. Jentene viste frem
flotte rutiner for en full tribune av
foresatte, besteforeldre og venner.
For våre ferskeste utøvere var det
første gang de viste frem en koreografi, fikk på seg matchende drakter
og satt opp håret med gelantin.
Det høres kanskje litt rart ut med
sistnevnte, men synkronsvømmere
verden over setter altså håpet opp
i en pen dott med fletter på toppen
av hodet, og smører på et tykt lag
smeltet gelantin for å holde håret
på plass gjennom hele koreografien.

Miriam og Luna klare til å gjøre figurer

Fortsettelse neste side.

Side 3: ASK-nytt 2020

Kombinasjon Asker med Hedda i løft

Lucia Show: Alle utøverne

Vårens store mål
Foto side 4: Wenche Myhre

Kinga og Lydia duett

NM, Norgescup og Synchro Mermaids
Logo av synkronutøver, Marte Strandli.
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Synkronavdelingens store mål
denne våren er å arrangere Norgesmesterskapet i synkronsvømming
for junior og senior. Vi skal
arrangere NM på Holmen 27.-29.
mars og gleder oss veldig!
Dette blir det første Norgesmesterskapet i Synkron-svømming
siden 2010, og første gang med
tekniske rutiner inkludert i
programmet. I tillegg til NM vil vi
samme helg arrangere Synchro
Mermaids, en nybegynnerkonkurranse med figurer og musikksvømming og Norwegian Synchro Cup.
Sistnevnte er en ordinær FINA
konkurranse med deltakelse fra 11
år til og med senior.

I både Synchro Mermaids og
Norwegian Synchro Cup er det
mulighet for deltakelse fra utlandet,
og vi håper på mange deltakere
denne konkurransehelgen.Vi retter
en stor takk til synkronforeldrene
som står på for å få gjennomført
disse to konkurransene og mesterskapet, uten dere hadde det ikke
gått!
Dersom du som leser synes at
synkronsvømming høres spennende ut, eller har lyst til å hjelpe
til på konkurransehelgen vår må du
gjerne ta kontakt på sara@askersvom.no.
Synkronhilsen

Sara & Hilde

Asker
Svømmeklubbs
støttespillere
Følgende bedrifter hjelper
Asker Svømmeklubb med
vårt samfunnsoppdrag;
å bidra til at våre sambygdinger i Asker trives og er trygge
i vann og at våre ungdommer
blir sunne og hele mennesker!

Tilbud til klubbens
støttespillere
Asker Svømmeklubb har et
bredt tilbud som favner alt fra
svømmeskole, ulike breddetilbud til
konkurransesvømming. Denne omfattende virksomheten er non-profit
og finansieres gjennom deltaker- og
medlemsavgifter, offentlige og
private tilskudd og frivillig innsats.
Private samarbeidspartnere og
støttespillere er viktige for at
klubben skal kunne utvikle seg videre. For disse har klubben etablert
et tilbud der klubben som gjenytelse
tilbyr ulike tjenester for bedriftsintern og ekstern profilering og
markedsføring, herunder:

Kan din bedrift tenke seg å bli en

støttespiller for
Asker Svømmeklubb?

Vårt samfunnsoppdrag:
Å bidra til at våre
sambygdinger i Asker trives og
er trygge i vann og at våre
ungdommer blir sunne og
hele mennesker.

Profilering på stevner og mesterskap
klubben arrangerer i Holmen Svømmehall,
• profilering på funksjonær- og supporterbekledning,
• inngang for kunder og ansatte på stevner eller mesterskap
klubben arranger i Holmen Svømmehall,
• tilbud om svømme- og livredningskurs for ansatte hos
samarbeidspartnere og støttespillere.
Hver støttespiller får i tillegg en plakett som kan plasseres i f.eks. resepsjon,
kantine el. for å vise kunder og ansatte at bedriften støtter Asker Svømmeklubb og klubbens samfunnsoppdrag;
- å bidra til at våre sambygdinger i Asker trives og er trygge i
vann og at våre ungdommer blir sunne og hele mennesker.
Midlene fra våre støttespiller benyttes for å gjennomføre ulike aktiviteter i
regi av klubben, herunder treningssamlinger, konkurranser og andre arrangement for barn og ungdom.
Mer informasjon om klubbens tilbud til samarbeidspartnere og
støttespillere finner du her som PDF på askersvom.no
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Askers minipolo

-har vokst til 2 komplette lag!
For andre gang har Asker svømmeklubb stilt med et minipololag i et
minipolostevne. I 2018 hadde vi 3 utøvere med oss - og i 2019 hele 11
utøvere, nok til 2 lag!
Bassenget på Frogn i Sørum var fylt med ivrige barn i klassen for minipolo
og vannpolo fra morgen til kveld lørdag 30.11.19. Julestevnet ble arrangert
av Sørumsand IF-svømmegruppe.
Asker svømmeklubb spilte 4 kamper, og stilte opp som dommere på de
noen av de andre kampene. Utøverne stilte med god lagånd, masse glede
og spillerlyst hele dagen. I tillegg var det god stemning i svømmehallen, og
ekstra stas da alle fikk utdelt medaljer for innsatsen.
Trenerne er veldig fornøyd med alles innsats, og gleder seg til fortsettelsen!
Hilsen trenerne

Farian og Leo
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Bli kjent
med hovedinstruktøren
I løpet av 1 uke har over
850 deltakere vært i
vannet gjennom organisert
aktivitet i Svømmeskolen.
Både babyer, småbarn, barn,
ungdom og voksne. Fordelt
på mandager, tirsdager,
torsdager og søndager
bugner det av liv på både
Risenga- og Holmen
svømmehall.

Fra kurs hos Lambertseter, foto: LSVK

Når deltakeren trer inn i bassengområdet blir de møtt av en
Hovedinstruktør, ikledd en hvit
t-skjorte med «trener» på ryggen
og med en iPad i hånda. Hovedinstruktøren har den dagen det
er aktivitet, overordnet ansvar for
gjennomføring og kvalitet av
svømmeopplæringen. Etter å ha
sørget for at alle harfunnet sin respektive plass i bassenget, ført oppmøte på tryggivann og informert
instruktørene om hvilken bane de
tilhører, har de ansvarsoppgaver
som ikke alltid er like synlige for
allmenheten.
Hovedinstruktøren er bindeleddet
mellom Svømmeskoleansvarlig og
instruktørene. For hver arbeidsdag
får de en liste med informasjon og
gjøremål tilsendt, som i etterkant
skal rapporteres tilbake. De strukturerer bassengområdet, har ansvar
for sikkerheten rundt aktiviteten og
har dialog med foresatte.

målrettet og fungere som et godt
forbilde.
Alle instruktører er utdannet for
nivået de underviser i. Gjennom
utdanning med Norges svømmeforbund får instruktørene mulighet til
å møte andre instruktører på tvers
av klubber, for ulike nivåer og med
ulikt innhold. I tillegg organiseres
intern kompetanseheving og
skolering.
Tidligere i høst deltok blant annet
flere av våre hovedinstruktører på
«Hovedinstruktørkurs» arrangert
av Lambertseter svømmeklubb.
Kurset hadde stort fokus på
hvordan du som Hovedinstruktør kan bidra til at instruktørene
i ditt team utfordrer seg selv og
blir flinkere instruktører. Gjennom
temaene ledelse, mindset, verdier
og emosjonell intelligens var det
rom for diskusjon, samarbeid og
individuelle oppgaver.

Bilde 2 og 3: Ingvild Eknes
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Gjennom kvalitetssikring, feedback og oppfølging av teamet er
hovedinstruktøren instruktørenes
støttespiller - og mentor. De fører
tett dialog med instruktørene for å
sørge for riktig progresjon og oppfølging av hver enkelt deltaker. Som
hovedinstruktør er du nødt for å
være løsningsorientert, strukturert,

En stor takk til det flotte arbeidet
våre instruktører- og hovedinstruktører gjør hver dag, og til de små og
store problemstillingene de løser
for å gi deg og dine en best mulig
opplevelse av aktiviteten. Dere er
uunnværlige for klubben!

Ingvild

Jonas hadde
en allsidig
arbeidsuke i
klubben:
“Asker svømmeklubb
var det eneste og
beste jeg kunne tenke
meg å jobbe med”

Da skolen begynte igjen var ikke
alle så veldig glade, men da vi fikk
vite at vi skulle ha jobbuke skifta
humøret seg drastisk. Jeg begynte å
tenke på hva jeg skulle jobbe med
og Asker svømmeklubb var det
eneste og beste jeg kunne tenke
meg. Mamma sendte noen raske
mailer til Kari, pluss et dusin
spørsmål fra meg og jeg var klar for
å jobbe.
Jeg gikk inn i Holmen svømmehall litt spent på tirsdag og til min
overraskelse møtte jeg Sander Klev
ved bassenget og like etterpå kom
Malene. Barna kom inn litt sene,
men klare for å svømme. Jeg fikk
litt opplæring fra Malene og Sander
på den første gruppa og det gikk
veldig bra.Vi hjalp barna med å flyte
på magen og ryggen, svømme i pil
og svømme beinspark med en plate.
Lunsj var veldig hyggelig og varte litt
lenger enn vanlig pga. forsinkelser i
bassenget.
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Onsdag var det samme opplegg
som tidligere og det gikk veldig bra

hele dagen. Alle danset blime-dansen i vannet og så var det litt frilek
til slutt.
Torsdag hadde jeg først morgentrening i bassenget så jeg gikk på
senteret og kjøpte meg frokost før
jeg gikk tilbake til hallen. Det var
et litt annet program for meg, jeg
skulle være med barna på de to
første øktene og så gå opp til
kontoret hvor jeg skulle gjøre litt
annet arbeid, som å jobbe med
forberedelser til Asker Open.
Jobbuken har vært utrolig morsom
og veldig lærerikt ikke minst. Jeg
har lært mye om hvordan skolesvømming fungerer og hva man må
gjøre i en slik jobb. Det siste jeg vil
si er takk for at jeg kunne jobbe her
i Asker svømmeklubb.

Jonas Magnussen

Prakstisk å vite om
klubbens betalingsstruktur
Vi er inne i en periode da det kommer litt fakturaer i postkassen. Jeg vil
bare benytte anledningen til å oppsummere hva alle avgiftene er og går til.

Medlemskontingent
Alle som deltar i aktivitet i Asker svømmeklubb må betale kontingent. Det
gjelder alle grener og alle nivå. I tillegg må dere som stiller som dommere,
sitter i styre og verv eller som vil stemme på årsmøte, innløse medlemskontingent.
Kurselever har fått medlemskontingent på semesterets første faktura.
Faktura for treningspartiene er på vei ut og her finner dere medlemskontingent for den enkelte utøveren. Foresatte/tanter/onkler/andre som
stiller i verv og som tidligere har betalt medlemskontingent, har fått faktura
tilsendt. Har du ikke mottatt faktura for medlemskontingent og ønsker å
være medlem av klubb, ta kontakt eller betal medlemskontingent på
Tryggivann.

Antall medlemmer er viktig for
diverse søknader og tilskudd.

Startlisens
Alle svømmere som skal delta i konkurranser – må betale startlisens til
Norges Svømmeforbund. I lisensen ligger det rett til å starte på stevner, få
resultat opp på Medley samt at det ligger en forsikringsordning i lisensen.
Alle svømmerne fra Start til Elite Sn, masters, konkurransepartier på Synkron og polo har mottatt lisens pr mail fra min idrett. Når denne er betalt
vil startlisensen være markert som betalt på www.minidrett.no og dere kan
starte i konkurranse.

Treningsavgift/kursavgift
Kurs- og treningsavgiften går til drift av klubben og er ulik ut fra mengde tid
i bassenget og nivå. Kurs- og treningsavgiften går først og fremt til å dekke
trener og instruktør.

Startavgift
Startavgiften går til å dekke start på de ulike eksterne stevnene. Normalt
koster hver konkurransestart kr 100,-.Vi beregner antall starter ut fra
teminlisten.
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