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KARI VED RORET
Høsten er godt i gang, og vi ønsker
eksisterende og nye medlemmer
velkommen til ett aktivt høstsemester. Alle
ansatte er tilbake i jobb.
Vi har vært gjennom en spesiell tid og er
veldig glad for at vi igjen har full aktivitet i
klubben.

KONTAKT OSS
Følgende ansatte og
frivillige svarer gjerne på
spørsmål:
Kari Salvesen Mørk
Daglig leder
kari@askersvom.no
Dana Stefanescu
Svømmeskolen
kurs@askersvom.no
Sara Skaslien Paulsen
Prosjektmedarbeider
sara@askersvom.no
Tom Bertil Smeby
Styreleder
styret@askersvom.no
Rolf Arne Nordang
Hovedtrener
Rolf@askersvom.no
Tero Valimaa
Elitetrener
Tero@askersvom.no

Alle aktivitetene er gjenoppstartet, fra baby og småbarn til Elite og
masters, stup, synkron, minipolo og svømming.
I sommer har vi gjennomført treningsleir for store og små, samt at
vi både før og etter ferien hadde 2 uker med SplashCamp. Siste
tilskudd til stammen er Outdoor Adventure Camp som vi arrangert
i ukene 32 og 33. Den nye utecampen ble en suksess og vi vil nok
også neste sommer gjenta suksessen.
Det yrer av liv og aktivitet og det er slik vi liker det og gjerne vil ha
det. Det skjer mye fremover og allerede i høstferien blir det
hjemmeleir for Intro, Start og Konkurranse i Holmen svømmehall,
mens Elite ung, Elite Jr og Elite Sn skal prøve ut helt nytt
idrettsanlegg på Lampeland i Flesberg kommune.
Vi vil også gjennomføre en medlemsundersøkelser for å sjekke
ut trivsel, ting vi kan blir bedre på mm. Undersøkelsen vil bli
distribuert til alle om ikke altfor lang tid.
Vi er tilgjengelig for alle våre medlemmer, så har du spørsmål, nøl
ikke med å ta kontakt.

Kari
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Alisher Rakhmatullaev
Trener
Alisher@askersvom.no
Følg oss på askersvom.no
Facebook: Askersvømmeklubb
Instagram: Askersvommeklubb
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SVØMMESKOLEN
HØSTENS SVØMMESKOLE OG KURSTILBUD

Asker Svømmeklubb har som målsetning å øke
trivsel og trygghet i vann blant befolkningen i vår
region. Vi ønsker først og fremst å videreformidle
gleden som følger med sikker utfoldelse i vann.
Dette innebærer at lek er et svært viktig
hjelpemiddel for å øke vannfølelsen og tryggheten
i vannet.
Vi har hver uke tilbud om svømme- og
teknikkopplæring til over 1000 deltakere fra baby
til voksen og vi har 65 trenere og instruktører på
timebasis.
Vi tilbyr svømmeopplæring med høy kvalitet på
alle nivåer, for barn, ungdom og voksne.
Påmelding gjøres gjennom www.tryggivann.no
Svømmeskolen i Asker svømmeklubb har hatt en
forsiktig start kun for medlemmene som ble
overført fra våren 2020 til høsten 2020. Nå
behandler vi ventelistene ved hvert månedsskifte.
Er du usikker på hvilket nivå du vil melde på?
Sjekk ut vår «nivåvelger».
Spørsmål?
Ta kontakt på epost: kurs@askersvom.no
Badehilsen fra Svømmeskolen!

Dana
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MÅNEDENS
INSTRUKTØR

Leo Strand
1.) Hva heter du og hvor gammel er
du?
Jeg heter Leo Strand og er 17 år gammel.
2.) Hvor lenge har du vært instruktør
hos oss?
Jeg har jobbet i Asker Svømmeklubb
siden januar 2019 og storkoser meg på
jobb!
3.) Hvilke erfaringer har du gjort deg i
jobben?
Jeg opplever arbeidsglede blant oss
instruktører, men også blant barna som
koser seg i vannet. Jeg lærte meg allerede
som 15-åring hvordan voksenlivet
fungerte.

4.) Hva er ditt beste minne som instruktør?
Det å jobbe med 624 kurs i året, noe som vil si mellom 1872 og 2496 barn i året, gjør det
lett å glemme mange av arbeidsdagene, men som regel er det alltid noen få dager som du
kommer til å huske i lang tid fremover. Jeg husker spesielt de dagene jeg hadde to søstre
sammen som ikke ønsket å gjøre noe annet enn å leke. Så det eneste vi gjorde var å leke,
men selvfølgelig hadde jeg en god idé. Ved å leke øvelsene istedet for å gjøre dem skjedde 2
ting: Barna lærte det de skulle lære raskere enn det jeg trodde, og jeg selv lærte meg at det
finnes morsomme måter å lære å svømme på.
5.) Hva har instruktørjobben betydd for deg?
Instruktørjobben har betydd mye for meg. Jeg føler at jeg har fått et godt grunnlag når det
kommer til jobb videre i livet. Det å kunne tjene egne penger i en alder av 15 år er
det ikke alle som gjør, og det synes jeg er ganske kult.
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Foto: Karl Braanaas/Budstikka

ASKER
HØSTSTEVNE
Takk for innsatsen!
Foto: Karl Braanaas/Budstikka

Tusen takk til alle sammen for stor innsats
under Asker Høst stevne – Jaked Cup. Det
ble ett stevne utenom det vanlige og i
forkant var vi veldig spente. Men det gikk
over all forventning og vi fikk mange gode
tilbakemeldinger fra utøvere og trenere for
gjennomføringen og for at vi tok sats og
arrangerte ett stevne på tvers av
idrettskretsene.
Ved ett slikt arrangement var 1m’s grensen
absolutt og det var ingen unntak slik vi
kjenner det fra vanlig trening. Det var en
utfordring med nye regler, men alt i alt,
synes vi at vi klarte oss bra. Det gikk relativt
stille for seg i hallen og utøverne satt
sammen med sine svømmevenner og ventet
spent på tribunene.

"ALLE SMILENE I HALLEN OVER Å
ENDELIG FÅ KONKURRERE VAR
VERDT LITT EKSTRA JOBB"

Resultatmessig fikk vi ett lite overskudd, men
selvsagt ikke der vi pleier, men så var det
heller ikke motivasjonen for å sette i gang.
Vår motivasjon var å lage ett stevne så nær
opp til normalen som mulig for utøverne.
Det betydde færre lagledere og trenere i
hallen og helt uten publikum.

Kari
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En boost for motivasjonen og svømmegleden!

ELITE
GRUPPENE

Asker høststevne ble en vitamininnsprøytning av de sjeldne! Etter
nærmere 7 mnd opphold fikk ASK gjennomført landets første bassengstevne etter nedstegningen i mars. Og stevnet ble en svømmefest! Dog
ikke en publikumsfest, men det så ikke ut til å «plage» deltagerne
nevneverdig. Gleden og lysten til å konkurrere var umiddelbart tilbake, og
for en «boost» dette var for motivasjonen!
Arrangementet var det første vi har avholdt med «covid-19-reglement», og
all honnør til stevnearrangementsgruppen, frivillige og administrasjonen
for en prikkfri gjennomføring! Det var masse god-ord å høre fra deltagere
fra hele landet! Og det er slikt som varmer når man har lagt en så stor
innsats i å arrangere stevne under krevende omstendigheter.

Svømmingen var det heller ikke noe å utsette på.
Det er åpenbart at man gjerne kan være litt
«rusten» mht konkurranseformen etter et
langt opphold. Men, det ble svømt veldig mange
gode løp, masse persing og flere
mesterskapskrav ble «tikket av», og det betyr at vi
har vært flinke i treningsarbeidet til tross for alle
hindringer pandemien har forårsaket! Veldig
bra jobbet av alle svømmere og involverte!

Rolf
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Intro, Start og
Konkurranse
Det var bra innsats på det første stevnet etter den
lange Corona pausen.
Vi hadde med oss 29 ivrige utøvere fra de tre
rekrutt gruppene Intro, Start og Konkurranse.
Det ble satt mange personlige rekorder på ca. 97%
av alle øvelsene! Det var en fantastisk opplevelse
og god stemning på kanten.
Flere av utøverne tok medaljer, blant annet Gustav
Sjøløkken Bandlien og Alexandra Lemstrøm som
tok med seg fem gull i sin aldersgruppe. Sigurd
Nyheim fikk et gull på sin 100m rygg.
Vi hadde også noen som fikk sølv, dette var Noah
Griffin Otte og William Bjørklund
Clarke.
Det skal også nevnes at veldig mange fikk med seg
3. 4. og 5 plass premier!
Takk for innsatsen!

Alisher
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SKOLESVØMMING &
BARNEHAGESVØMMING

Barnehagesvømming
Denne høsten er det over 350
barnehagebarn på vanntilvending og
svømmeopplæring hos oss!
Barnehagene som er påmeldt kommer
fra Asker, Lier og Bærum, og barna er
mellom 4 og 6 år gamle.
På barnehagesvømmingen fokuserer vi
på å gjøre barna trygge i, ved og under
vann. I tillegg til dette øver vi inn
dykking og flyting med lekbaserte
øvelser, tilsvarende de vi bruker i
svømmeskolen på kveldstid. Tilbudet er
svært populært, og vi håper å kunne
utvide med mer aktivitet utover høsten.
Det er fylkesmannen i Oslo og Viken
som gjør barnehagesvømmingen mulig,
ved at de tildeler midler til
svømmeundervisningen. Det betyr
faktisk at tilbudet er helt gratis for
barnehagene!

Sara

Skolesvømming med 2. klasse
Vi har igjen fått gleden av å gjennomføre
svømmeundervisningen for 2. trinn, som
har fått innvilget 10 årstimer –
tidligere 8 årstimer. Med etterlengtet
bassengtid går vi høsten og vinteren i
møte med ny giv og masse vannglede! Vi
ønsker å ha fokus på lek og aktivitet,
dykking og flyting, grunnleggende
svømmeteknikk og livredning. Hensikten er
at barna skal bli trygge i vann.
Skolesvømmingen er grunnmuren for å
bygge gode rammer for elevene, så de skal
kunne møte vannet med respekt, trygghet
og trivsel. Med over 300 elever vil 2.
klasses skolesvømming holde pulsen oppe
helt frem mot jul. Det er godt å se så mye
glede utspille seg i vannet igjen.

Malene
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GREN
PRESENTASJON
Synkronsvømming

Synkronsvømming er en idrett som
kombinerer svømming, turn, dans og
akrobatikk. Idretten er stor i utlandet, vi
skal ikke lenger enn til Sverige for å se
store klubber og grupper, mens idretten
er relativt liten i Norge med under 150
utøvere nasjonalt.

"SYNKRONSVØMMING ER EN
VAKKER IDRETT SOM SKAL SE
LETT UT, MEN DET KREVER
LIKE MANGE TRENINGSTIMER
SOM SVØMMING Å BLI GOD"
Denne høsten har vi 18
synkronsvømmere hos oss, hvorav 7 er
på treningsgruppen vår og 11 er på
synkronskolen.
Vi har fokus på å ha det gøy på trening,
og tar gjerne imot nye utøvere. Ta gjerne
kontakt dersom du har lyst til å prøve
synkronsvømming!

Sara
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MÅNEDENS
UTØVER

Marte Strandli
1.) Hva heter du og hvor gammel er
du?
Marte Strandli, 16 år gammel (fyller 16 i år).

2.) Hvor lenge har du vært aktiv i
synkronsvømming hos oss?
Jeg har drevet med synkron siden
sommeren 2017.

3.) Hva er det beste med å drive med
synkron?
Det beste med synkron er miljøet og det
sosiale mellom utøverene.

4.) Har du noen gode trenings ellers konkurranseminner du vil dele med oss?
Jeg har mange fine minner med klubben. Det er selvfølgelig alltid gøy på trening og
konkurranser så her er det mange minner og vitser mellom jentene! Men det jeg husker best
og har de beste minnene fra er treningsleirer på Kreta i 2018 og 2019!

5.) Hva betyr klubben og gruppa for deg?
Klubben og gruppa mi er veldig viktige for meg og jeg gleder meg alltid til å dra på trening,
både for det sosiale og treningen! Håper flere unge eller eldre jenter eller gutter får lyst til å
starte her i år, jeg ville virkelig anbefale det hvis du liker å være i vann. Beste valget jeg har
tatt!
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PRØVEKVELD
KLUBBTØY

Da er det klart for en ny prøvekveld for
klubbtøy! Vår leverandør XO sport vil komme
til oss med et bredt utvalg av klubbtøy og
størrelser.
Sted: Konferanserommet i Holmen
Svømmehall
Dato: Tirsdag 29. september
Tid: 17.00-20.00
Synes du det er vanskelig å bestille klubbtøy?
Les gjerne oppskrift her:
http://askersvom.no/klubbutstyr/
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