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Klubben i
koronatiden - s.2 og 3
Kommer sterkere tilbake
i bassenget! - s.3-5
Givende arbeidsuke - s.7
Splashcamp 2020 - s.8
Nytt utstyr til landtreningen s.10

Kari ved roret
Vi er nå på tredje uken med stengt basseng. Det
kommer hele tiden oppdateringer og endringer
og vi vet ikke hvor lenge bassenget vil være
stengt.

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
Tom-Bertil Smedby
Fung. styreleder
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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Onsdag 1.april kom det melding om at organisert trening med 5 personer og 2 meters
avstand er lovlig og vi har fått mange
forespørsler om hva dette betyr for Asker
Svømmeklubb. Pr torsdag formiddag (2. april) vil
ikke bassenget åpnes før det kommer som en
konkret retningslinje fra myndighetene.Vi må derfor bare følge med på det
som skjer og være klare for oppstart når det lar seg gjøre. Uansett, vil ikke
all aktivitet kunne starte opp samtidig.
Klubbens ansatte er fortsatt permittert fra 80 til 100%. Trenerne som er i
jobb, holder morgen – og ettermiddags trening for elite gruppene. Det er
også litt aktivitet for rekruttgruppene. For meg har dagene gått med til å
holde god dialog med de ansatte og sørge for at alle papirene de trenger
har vært på stell, besvare mail og betalt regninger, holde dialog med styret
og hall og rett og slett være tilstede for de av dere som trenger meg. Det
har utviklet seg til stille dager jobb og jeg savner farten vi hadde frem til
12. mars og gleder meg til å få i gang all aktivitet igjen.
Det vil bli kritisk for klubben å følge på med aktivitet så fort samfunnet
tillater det.Vi planlegger for aktivitet til høsten, men er også klar til å starte
opp så fort det lar seg gjøre. Økonomisk står vi foran tapte inntekter, men
vi har gjort en jobb for å redusere kostnadene nå for om delvis kunne
demme opp for tap i inntekter.
Jeg har fått spørsmål om regning rett i bank for treningsavgiften. For at
dette skal fungere, så må mailadressen du har på profilen din i banken være
lik den som ligger i vårt regnskapsprogram (mailadressen du mottar treningsavgiften på). Vi har plukket adressen fra Tryggivann. Du må i
enkelte banker godkjenne klubben som avsender av faktura – i enkelte
banker holder det at du aksepterer at alle kan sende deg elektronisk
faktura.
Påsken blir nok annerledes for de fleste dette året. Men kos dere, lag god
mat og ta turer i marka.
Med ønske om noen gode fridager fra vanlig aktivitet.
Påskehilsen fra Kari

Kari

Trener
på hjemmebane
Den 13. mars ble alle
svømmehaller stengt, men det
betyr ikke treningsfri! I Asker
holder Elite-gruppene
treningen i gang,
Gjennom videokonferanser,
styrkeøkter og yogaøkter via
YouTube, samt ute i det fine
været med jogging, ski og
sykling.
Alt går hvis en vil og det
hjelper stort med
dedikerte trenere som legger
tilrette for varierte treningsøkter og motiverer riktig.
La deg inspirere av de spreke
utøverne på de neste sidene.

Vi skal komme
sterke tilbake i
bassenget!
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Påsken
nærmer seg
og vi er i
ferd med å
avslutte den
tredje uken
uten tilgang
til svømmehall og skikkelig svømmetrening. I denne perioden har
både treningen og administrasjonen
av klubben gått på sparebluss, noe
som også gjelder de andre svømmeklubbene i landet. Det er kanskje
feil å si at treningen har gått helt på
sparebluss. Innenfor det begrensede
treningstilbudet som klubben har
greid å gi i denne perioden, gir
trenerne tilbakemelding om at
de er imponert over den treningsinnsatsen som hver utøver
nedlegger hver for seg, enten dette
er individuell styrketrening eller
yoga hjemme i stua, løpeturer
i nærliggende skogholt eller på
sykkelsetet langs landeveien. Dette
er fantastisk og noen eksempler
på hva som foregår, presenteres i
denne utgaven av ASK Nytt.
Myndighetene har denne uken kommet med oppdaterte retningslinjer
for utøvelse av organisert idrett.
Klubben er «positivt avventende» til
at disse vil kunne gi muligheter for
å øke aktivitetsnivået noe fremover.
Kari & Co jobber nå både mot
kommunen og mot svømmeforbundet for å finne ut hva som er mulig
og når. Trenerne vurderer samtidig
hva som er mulig å få til innenfor
de rammene som vil kunne bli
tilgjengelige. Ingenting er sikkert
i denne forbindelse, men det er å
håpe.
Økonomisk er situasjonen foreløpig under kontroll. På kort sikt har
klubben i tilstrekkelig grad greid
å kompensere inntektsbortfallet
med reduserte kostnader. De fleste
ansatte i klubben er blitt permittert og administrasjonen har greid

å sikre tilbakeføring av de utlegg
klubben har hatt i forbindelse med
planlagte mesterskap og treningssamlinger som nå er blitt avlyst. Selv
om regjeringen har kommet med
en krisepakke til idretten, er det
konkrete innholdet i og retningslinjene for denne ikke klare fra
Norges Idrettsforbund.
Administrasjonen følger kontinuerlig opp dette.Vi er spesielt vare for
de ansatte som er blitt permittert
og som skal tilbake i full aktivitet
igjen så snart situasjonen normaliserer seg. Klubben følger opp og
bistår alle sammen og alle synes
foreløpig å være ved godt mot.
Denne ekstraordinære situasjonen
og de begrensningene den medfører
vil ta slutt. Klubben tilrettelegger
derfor for å komme i gang igjen for
fullt så raskt situasjonen tillater det
og er derfor allerede i gang med å
planlegge og forberede treningsopplegget for høsten. I denne
forbindelse kan nevnes at Asker
Svømmeklubb og Idrettslaget ROS
sin svømmeklubb hadde et godt og
hyggelig møte med leder for Utvalget for Medborgerskap i nye
Asker Kommune sist uke, der de
fremtidige rammebetingelsene for
bruk av svømmehallene i komunen
var tema. Svømmeklubbene fikk en
god dialog i forberedelsene til dette
møtet og kanskje kan dette være
starten på et nærmere samarbeid
mellom de to klubbene.
Avslutningsvis kan det nevnes at det
nå planlegges med å gjennomføre
årsmøtet som et virtuelt/digitalt
møte. Det vil komme nærmere
informasjon om tid og de praktiske
detaljene for gjennomføringen av
dette umiddelbart over Påske.
Ellers vil jeg på vegne av hele styret
ønske alle en riktig god, om enn
annerledes, påske.
Med vennlig hilsen

Tom-Bertil
Fung. Styreleder

#coronatrening
I skrivende stund er vi på den
3. uken uten bassengtrening, men våre
svømmere ligger ikke på latsiden! Det
trenes daglig, og for noen er det to økter
per dag. Det er lagt opp til et variert
program, og motivasjonen er
(imponerende!) høy. Plutselig er vi tilbake
i vannet igjen, og da vil vi være sterke med
så mye basistrening
inn under huden.
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Alisher har lagt styrketrenings
program og yoga for svømmerne på
FB-sidene for Intro, Start og
Konkurranser gruppen.
Ønsker at alle fra disse gruppene får
anledning til å bruke programmet og være
aktive både ute og inne mens badehalen
skal åpnes
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Gratulerer til
Morten Jørgensen
som vant NSF sin
fotokonkurranse
med bildet
“Fullmånetrening”!

Her er en stemningsrapport fra dager med mye liv og moro i bassenget.
Lambertseter Rekrutt gikk av stabelen 1.mars med ivrige 15 utøvere fra
Hai, Intro og Start gruppen. Dette var et hyggelig stevne som resulterte i
første-plass for lag nr.1, 4x25m fri stafett mix. Lag nr. 2 ble første i sitt heat.
Takk for flott innsats og hjelp fra Ina og Christine!

Alisher
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Asker
Svømmeklubbs
støttespillere
Følgende bedrifter hjelper
Asker Svømmeklubb med
vårt samfunnsoppdrag.
Nå er denne støtten
viktigere enn noen sinne!
Å bidra til en levende klubb,
at våre sambygdinger i Asker
trives og er trygge i vann og
at våre ungdommer blir sunne
og hele mennesker!
Stor takk til dere alle!

Givende arbeidsuke
i klubben
Jobbuken var noe jeg hadde gledet meg
til helt siden jeg startet i 9.klasse og
tanken om hvor jeg skulle jobbe
startet. Jeg var innom flere
forslag til hvor jeg ville jobbe,
og flere eldre svømmere som
hadde jobbet i klubben under
sin arbeidsuke anbefalte jobb
i svømmeklubben til meg.
Det ble det gradvis mer
fristende å jobbe i favorittklubben og etter en kjapp
liten mail til Kari var jobben
klar.
Jeg ventet i resepsjonen på tirsdagen
etter morgentreningen og møtte Sander
og Pauline som også skulle jobbe. I hallen
møtte jeg Malene og dermed startet jobben, vi gjorde klar til 2. klassingene
og da de kom var jeg veldig spent. Den første økta så jeg på hvordan
opplegget fungerte og deretter fikk jeg prøve meg litt selv. Barna skulle
lære seg å dykke på 1.25 meter uten å få vann i nesen eller øynene, de
fleste fikk det til overraskende bra. På slutten hadde vi litt frilek og den
første dagen var overraskende morsom.
Neste dag startet dagen likt og repeterte litt fra den forrige økta de hadde
i vannet. Denne gangen var dypet på 90cm, så alle kunne stå.Vi lærte de å
flyte på magen og på ryggen, og beinspark i pil. På slutten var det såklart litt
frilek og jeg fikk prøve meg enda mer med barna.
På torsdagen startet dagen med et løp til hallen etter at jeg mistet bussen,
men da jeg kom til hallen var det bare god stemning og jeg gledet meg like
mye som den første dagen. Opplegget var likt som den forrige dagen, men
jeg fikk prøvd meg enda litt mer meg barna og Malene lærte Pauline og
meg tips og triks.
Denne uken har vært den beste uken hittil på ungdomsskolen, den var
veldig lærerikt og jeg fikk prøvd meg litt i arbeidslivet. Nå som jeg er ferdig
med jobbuken i Asker svømmeklubb kommer jeg ikke på en eneste jobb
som kunne vært bedre. Jeg er ekstremt takknemlig for den gode
arbeidsmoralen og alt jeg har lært denne uken. Tusen takk til Asker
svømmeklubb for at jeg kunne jobbe her.

Ane Basberg
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Bli med på sommerens
morsomste camp!

Gjennomføres på Holmen
svømmehall i uke 27 og uke 32.

Splashcamp har fokus på aktivitet
på land og i vann. En flott arena for
å utvikle sine svømmeferdigheter,
danne nye bekjentskap og være i
aktivitet.

Bassengtreningen er delt opp i to
grupper:
- Begynneropplæring som vil ha
undervisning i opplæringsbassenget
på Holmen svømmehall

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).

- Videregående opplæring som vil
ha undervisning i 25m på Holmen
svømmehall

Aktivitetsprogrammet har fokus på
koordinasjon, samarbeid, lek og trivsel. Alle barna vil være samlet under
aktivitetsprogrammet, uavhengig
alder og inndeling fra bassengtreningen.
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Påmelding gjøres gjennom
tryggivann.no.
Pris: 2550 kr +medlemskontingent
(inngang til bassenget er inkludert i
prisen).
Vi gleder oss til å en uke full av
glede, sosialisering og aktivitet!

Ingvild og Dana

Kostholdskurs for jentene
Sent i januar ble det arrangert et kostholdskurs for Elitejentene. Kurs-holderen var Tine Sundfør. Alle jentene møtte opp, og de fikk servert mat og
nyttig lærdom. Dialogene mellom jentene og Tine var veldig god, og viktigheten av at mengde mat er supeviktig når det trenes så mye ble hovedfokuset. «Det hjelper ikke spise riktig, hvis mengden er for liten»
- noe ganske mange av våre Elitejenter (og gutter) må prioritere.
Det vil også etterhvert komme et opplegg for guttene, samt kostholdskvelden for alle foreldre, blir gjennomført når hverdagen igjen er tilbake
til normalen.

Støtt Asker Svømmeklubb med grasrotandelen!
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Mona

Nytt utstyr til
landtreningen
Vi har vært heldig å motta tilskudd fra Asker idrettsråd til
småutstyr til treningsrommet. Tero og Rolf har benyttet rolige
dager til å shoppe, og utstyr og skap er satt på plass i treningsrommet i Holmenhallen.
Det er bare å glede seg til vi kan benytte oss av styrkerommet igjen.
Det er investert i nytt utstyr til både yngre og litt eldre atleter.
På bildene ser dere gutta i full gang.
Stor takk til Asker Idrettsråd for støtten.
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