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Om Asker Svømmeklubb
Asker Svømmeklubb er en av Norges største svømmeklubber med 1600 medlemmer.
Klubben holder til i Asker og avholder aktivitet på Holmen og Risenga Svømmehall. Vi er
stolte av vårt varierte og gode tilbud til baby, barn, ungdom og voksne. Denne brosjyren
viser alle våre små og store aktivitetstilbud!

Samfunnsoppdrag, verdier og visjon
Vårt sammfunnsoppdrag:

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

Trivsel, trygghet og prestasjon i vann.
Vår visjon:

Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal
oppleve trivsel, trygghet og prestasjon.
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Asker Svømmeklubb
EN KLUBB MED MYE Å BY PÅ

En frivillig organisasjon med et bankende hjerte

Vi vil beskrive klubben som mye mer enn "bare" en svømmeklubb. Hos oss er vi opptatt av idrettsglede,
frivillighet, profesjonalitet og mestring hos medlemmene våre. Vi er stolte av å være et av de største
idrettslagene i Asker, med engasjerte medlemmer, foresatte, dommere, ansatte og frivillige.
Er du klar over at vi som organisasjon bidrar til å øke Askers befolknings svømmeferdigheter, uavhengig av om
man blir medlem hos oss som baby eller voksen? Du kan begynne akkurat når du vil, det er aldri for sent å
lære seg å å bli trygg i vann, utvikle svømmeferdigheter eller bygge videre på svømmeteknikken. Det å kunne
svømme er faktisk en livsviktig ferdighet! En del av vårt sammfunnsoppdrag er derfor å bidra til bedre
svømmeferdigheter i Asker Kommune, og med det være med å redusere den årlige drukningsstatistikken.
I tillegg til dette er vi svært opptatt av ungdommene i Asker Kommune. Visste du at vi for mange er deres
første arbeidsgiver? Dette legger et stort ansvar på oss, og derfor er vi veldig opptatt av å gi ungdommene en
så god start på arbeidslivet som mulig. Hos oss får ungdommene opplæring internt, og utdannelse via Norges
Svømmeforbund. De aller fleste som jobber som svømmeinstruktører hos oss vil også oppleve en stor grad av
selvutvikling under arbeidsforholdet. Tenk det, her står det en organisasjon bak dem som tror på dem, stoler
på dem, gir dem ansvar og tilbakemeldinger. Vi er svært stolte av de rundt 70 ungdommene som jobber som
svømmeinstruktører hos oss, og vi gleder oss alltid når de senere går videre i arbeidslivet. De har jo tross alt
gitt oss det mest dyrebare de kan gi oss, nemlig tiden sin og engasjementet deres.
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Våre
ansatte
Våre ansatte er en flott
gjeng. Vi har totalt 8 fast
ansatte og over 60
timebaserte instruktører.
Alle våre ansatte er
dedikerte til å gi utøverne
uavhengig av nivå god
ppplevelse av aktivitet i
vann. De er godt utdannet,
har en strålende innstilling
og ønsker å hjelpe våre

Svømmeskolen vår

medlemmer til å nå sine
mål!

- DER HVOR ALT BEGYNNER

Selv om det sies at nordmenn er født med ski på bena, kan man dessverre ikke si det samme om
svømmeferdigheter - det må læres. Alle gode svømmere, eller 10 åringen i 4. klasse må begynne et sted.

Hos oss er den begynnelsen i svømmeskolen, som vi er svært stolte av. For de aller fleste starter det med
vanntilvending og noe så enkelt som å øve oss på å få vann i ansiktet og blåse bobler i vannet!
Nøkkelen til å kunne svømme alle svømmeartene, er dyktige instruktører som kan faget svømming, og tar vare
på medlemmene våre.
Svømmeskolen i ASK har over 900 ukentlige deltakere på ulike svømmeopplæringstilbud, og over 60 ansatte
instruktører på timesbasis. De fleste instruktørene klubben har er er mellom 15 og 25 år gamle, noe som også
betyr at ASK generer viktige og gode arbeidsplasser for kommunens ungdom!
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Hvordan er det å være instruktør hos oss?
Det å være svømmeinstruktør handler om mer enn å bare lære barn, ungdom og voksne å
svømme. Arbeidet skal utføres pedagogisk, lekbasert og i henhold til Norges
Svømmeskole som klubben er en del av. Alle nivåene i svømmeskolen har egne del- og
ferdighetsmål som instruktørene følger opp hos hver enkelt deltaker. Jobben krever at
man er ansvarsbevisst, selvstendig og har gode samarbeidsevner. Men hva synes
ungdommen selv om jobben?

Farihan, 20 år

Malene, 32 år

Iver, 20 år

Jeg syntes jobben som
instruktør i Asker Svømmeklubb
er fantastisk! Ikke bare for jeg
jobbe med aktive, snille og
engasjerte mennesker, men jeg
for gjøre noe jeg elsker å gjøre!
Nemlig å jobbe med å lære
barn og ungdom å svømme.

Etter ett tiår i Asker
svømmeklubb har jeg lagt til
meg nyttige egenskaper og fått
gode erfaringer. Noe av det
koseligste jeg opplever er når
noen elever kommer bort til
meg under avslutning/frilek og
ønsker at jeg forteller mer om
dagens undervisning. Jeg synes
også det er morsomt å få
innspill av dem og lære hvordan
de hjelper hverandre.

Det å starte å jobbe som
svømmeinstruktør i Asker
svømmeklubb er nok den beste
avgjørelsen jeg har tatt hittill.
Klubben har gitt meg så mye
glede og erfaring jeg tar med
meg resten av livet. En variert
jobbhverdag med sprudlene
barn (som oftest) og hyggelige
kolleger skaper en glede i
jobben jeg aldri trodde jeg
skulle få!
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Svømmeskolen kort
oppsummert
VI TILBYR

Babysvømming
Småbarnssvømming
Nybegynneropplæring for
barn
Videregåendeopplæring
for barn
Svømmeopplæring for
ungdom
Ungdomstrening, nivå 1 og
2
Svømmeopplæring for
voksne

Hvilke tilbud har vi?
BREDDEN I VÅR SVØMMESKOLE

Crawlopplæring for
voksne, nivå 1, 2 og 3
Vi har også flere
breddetilbud som du kan
lese mer om i denne
presentasjonen:

Svømmeskolen vår har tilbud fra baby til voksen, og til alle nivåene i
mellom! Det vil si at du kan bli medlem hos oss fra du kun er ti uker
gammel, og kan fortsette hos oss til godt inn i pensjonisttilværelsen.
Er ikke det flott så vet ikke vi!

De yngste barna kan delta på babysvømming fra de er 2 måneder gamle til
og med 2 år gamle. Deretter kan man fortsette på småbarnssvømmings

Vill i vann
Minipolo
Norges Stupskole
Norges Synkronskole
Vanntrim
Open Water

nivåene Duppe og Elias til de fyller 5 år.
Når barna fyller 5 år kan de begynne på begynneropplæring i
svømmeskolen, som har hovedfokus på å lære deltakerne å dykke, flyte, gli
med crawlbenspark og crawl armtak på magen og ryggen. Nivåene disse
ferdighetene hører til er Hval, Skilpadde, Pingvin og Selunge.
Når deltakerne har mestret grunnleggende svømmeferdigheter kan man gå
videre til vår videregående svømmeopplæring, som har fokus på å
finkoordinere crawlteknikken, samt lære seg bryst og butterfly. Disse
nivåene heter Sel, Sjøløve, Delfin og Hai.
I tillegg har vi egne svømmeopplæringstilbud for ungdom og voksne, og
egne teknikk og treningstilbud.
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Barnehage og skolesvømming
SVØMMEOPPLÆRING OG VANNTILVENDING
Barnehagesvømming med Asker Svømmeklubb

Vi har i flere år kunnet tilby gratis tilbud om vanntilvending og svømmeopplæring til kommunens
barnehagebarn på bakgrunn av tildelte midler fra fylkesmannen. Hvert år har over 700 barnehagebarn deltatt
på svømmeundervisning med våre instruktører på Risenga og Holmen Svømmehall. Her fokuserer vi på
vanntilvending i form av å bli trygg over og under vann med øvelser som å lære barna å få vann i ansiktet,
hoppe fra kanten eller dykke ned på bunnen for å hente en leke. Tilbudet er veldig populært og vi håper det
vil bli bevilliget midler til dette viktige formålet i mange år fremover.
Skolesvømming med Asker Svømmeklubb

i 3 år nå har vi hatt gleden av å kunne drive svømmeopplæring for Asker Kommunes 2. klassinger. Hos oss får
barna totalt 8 timer med svømmeundervisning, fordelt på 2 dager i uken over 4 uker. Her fokuserer vi på
grunnleggende svømmeferdigheter, som å kunne dykke, flyte, holde kroppen i linje, og crawl benspark. Noen
har til og med rukket og lære seg crawl armtak! Som en del av undervisningen har vi også livredning, med
fokus på bruk av redningsvest, badevettregler og bruk av livbøye. Vi har hatt gode resultater på måloppnåelsen
til hver enkelt deltaker, som vil si at de aller fleste har utviklet gode svømmeferdigheter iløpet av
undervisningen. Dette er noe vi er svært stolte av - og håper vi kan forsette med i lang tid!
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Vårt breddetilbud - del 1
Vi er en svømmeklubb som driver med langt mer enn bare svømming! Hos oss kan du
lære deg å "danse i vannet" på synkronskolen, stupe som en svale på stupskolen, kaste
en ball i mål fra vannet på minipolo eller kombinere alt sammen på vill i vann! Bredden i
tilbudene våre er både for barn, ungdom og voksne - og vi tar gjerne imot flere
medlemmer!

Synkronskolen

Stupskolen

Vill i vann

Synkronskolen tar for seg
grunnleggende opplæring i
idretten synkronsvømming.
Her er det fokus på å lære seg
ulike kroppsstillinger i vann,
sculling med armene og enkel
koreografi til musikk!
Synkronskolen er åpen for
både jenter og gutter.

Stupskolen er vår
begynneropplæring innen
stuping, og deles inn i 4
nivåer. Her lærer du mange
morsomme og utfordrene
stup - kanskje du til og med
tør og stupe fra 5'metern
etterhvert?

Vill i vann er et tilbud som
kombinerer både stup,
synkron, svømming og
minipolo i samme
aktivitetstilbud. "Treningene"
kjennetegnes av lekbasert
læring, mestring og
utfordrene øvelser fra de
ulike idrettene.
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Vårt breddetilbud - del 2
Breddetilbudene våre er ikke bare åpne for barn og unge, vi har også flere tilbud for
voksne! Hva med å prøve seg som en ballerina i vann på vår opplæring i
synkronsvømming for voksne, eller kombinere dans- og treningstilbud på vanntrim? Er
du av typen som trives best ute, arrangerer vi også open water kurs i sjøen!

minipolo

Open Water

Vanntrim

Minipolo er en forenklet
versjon av vannpolo for barn.
Her er det fokus på mestring,
ballteknikk og enkelt ballspill.
Minipolo passer for barn og
unge opp til 12 år.

Open Water tilbudet vårt er
fokusert på å lære å svømme
ute, riktig svømmeteknikk,
navigere i åpen sjø, bruk av
våtdrakt og sikkerhet.
Tilbudet retter seg mot
voksne som allerede er
svømmedyktige.

Vanntrim er et tilbud til de
som ønsker å trimme i vann.
Vanntrim er en fin
treningsform der du ikke
belaster kroppen unødig da vi
bruker vannet som motstand.
Dette er en time med musikk,
smil og fin trening i vannet.
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En inkluderende klubb
VELKOMMEN SKAL DU VÆRE

Asker Svømmeklubb er opptatt av å være inkluderende, og ønsker å tilby svømmeopplæring og
aktivitetstilbud til mangfoldet i vårt nærsamfunn.
Derfor er vi nå en av de klubbene i Norge med flest tilbud for ulike målgrupper, og vil presentere
noen av tilbudene her.
Vill i vann +

Vill i vann+ er et aktivitetstilbud for unge og voksne med funksjons- og utviklingshemninger. Her har vi fokus
på mestring, progresjon, kjennskap med vannet, miljø og samhold.
Integrerte

Klubben ønsker å øke antall integrerte svømmere. I utgangspunktet inviteres funksjonshemmede barn,
ungdom og unge voksne. Klubben tar imot svømmeinteresserte og vil plassere disse i grupper avhengig av
alder, funksjonshemming og svømmeferdigheter.
Samarbeid med Asker Kommune og Asker Idrettsråd

I klubbens samarbeid med kommunen og idrettsrådet tilbyr vi flere inkluderende tilbud som egen
svømmeopplæring for mottaksklasser, kvinnekurs, sommerskole og tilbud i svømmeskolen for sårbare barn,
og barn fra familier med en utfordrene økonomisk situasjon.

KLUBBPRESENTASJON

SIDE 9

ASKER SVØMMEKLUBB

En klubb med mye
å by på!
OKTOBER 2020

Trening og konkurranse
Mange forbinder nok en svømmeklubb kun med konkurransesvømming og
treningsgrupper, men som du nå har lest tilbyr vi langt mer enn bare det! Men ASK satser
også på konkurransesvømming og har nær 150 aktive utøvere på våre trenings og
konkurransegrupper i svømming og synkronsvømming. I tillegg til dette har vi mange
aktive masters svømmere som konkurrer i innland og utland.

Treningsgrupper

Konkurransegrupper

Masters
Svømming

Når utøverne har gjennomført
hele svømmeskolen vår får de
tilbud om å delta på en av
våre konkurransegrupper. Her
lærer barna å trene samtidig
som man fokuserer på
utvikling av
svømmeteknikken.

Konkurransegruppene våre
består av utøvere som har
valgt svømming som sin
idrett, og trener mellom 12 og
25 timer i uken, og
konkurrerer 1-2 ganger i
måneden.

Masters svømming er et
tilbud for voksne svømmere
som enten ønsker å kun trene
for å mosjonere, eller for å
konkurrere i inn og utland.
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Konkurransesvømming
VÅR SATSNING PÅ UNGDOMMEN

Konkurransesvømming er den største avdelingen i ASK, etter svømmeskolen. Klubben har stolte tradisjoner
innen svømming og våre utøvere har representert Norge ved utallige anledninger. Vår mest kjente
svømmestjerne er Ingvild Snildal, med sine EM og VM medaljer. Men, selv om vi har fått frem mange gode
svømmere siden 1971, er vi minst like stolt av bredden i klubben. Vi har hatt vekst i antall utøvere de siste
årene og målet vårt er å være en klubb for alle, hvor utøveren selv er med å sette sine mål tilpasset sitt
ambisjonsnivå. Vi mener at alle kan ha glede av svømmetrening, og det skal være gøy å trene!
Vi har treningsgrupper for de som ønsker å bli toppsvømmere, og de som holder på med svømming fordi
det er veldig bra trening med et godt sosialt miljø. Vi har utøvere i alle aldergrupper og ferdighetsnivåer.
Felles for de alle er gleden og mestringsfølelsen man opplever ved å bevege seg i vann.
Svømming er en meget treningsintensiv idrett. Våre eldste eliteutøvere trener opp mot 25 timer i uken, noe
som er nødvendig for å kunne hevde seg på nasjonalt toppnivå. Klubben jobber kontinuerlig for at
svømmerne skal ha gode rammebetingelser, slik at skole og idrett kan kombineres på en god måte.
For å få dette til er vi avhengig av godt samspill mellom skolene, Asker Kommune og foreldre/utøvere, samt
kunnskapsrike og entusiastiske trenere.
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Arrangementer og konkurranser
KLUBBEN SOM ARRANGØR

En viktig del av vår virksomhet er våre egne arrangementer, stevner og konkurranser. Ikke bare gir
det utøverne våre og utøvere fra andre klubber en god mulighet til å konkurrere mot hverandre og
utvikle seg, det er også en svært viktig inntektskilde for klubben.
Svømmestevner

Hvert år arrangerer vi Asker Open og Asker Høst Jacked Cup med over 700 deltakere fra hele østlandet. I
tillegg til disse stevnene har vi også arrangert ungdoms og junior mesterskap i svømming i Holmen
Svømmehall i 2018. Vi har også nylig arrangert landstevnet for utviklingshemmede. For våre yngste utøvere
arrangerer vi også rekruttstevner, som er uapproberte konkurranser hvor alle deltakere får premie.
Konkurranser i Synkronsvømming

Klubben har også en aktiv gjeng med synkronsvømmere, og engasjerte foreldre som har vært med å
arrangere stjernekonkurranser (nybegynnerkonkurranser i synkronsvømming) og den internasjonale
konkurransen Asker Synchro Open høsten 2019. På sistnevnte konkurranse var det deltakere fra både
Sverige, Finland, Danmark og Norge, og totalt 53 deltakere.
Frivillighet på stevner og arrangementer

For å kunne få til disse flotte arrangementene og konkurransene er vi avhengig av å ha gode hender og
hoder til å hjelpe oss - og heldigvis har vi mange engasjerte foreldre i klubben vår! Iløpet av en
stevne/konkurransehelg blir det lagt ned mange dugnadstimer på oppgaver som cafe, tidtakere, sekretariat,
rigging, dømming, fotografering og generell organisering. Den jobben de foresatte legger ned på vegne av
våre unge lovende svømmere er vi svært glade for! Egen arrangerte stevner er helt nødvendig for klubbens
økonomi og uten hjelp fra engasjerte foresatte ville vi ikke kunne gjøre det.
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Andre arrangementer
KLUBBEN SOM ARRANGØR
Instruktørkonferansen

Hvert år arrangeres instruktørkonferansen av 6 klubber i Oslo og Viken, hvorav vi er en av med arrangørene.
Konferansen går over 2 dager og er rettet mot svømmeinstruktører fra hele landet. Det er administrasjonen i
svømmeskolen vår som er med å planlegge og arrangere konferansen, og vi er stolte over å være med som
arrangør. I år ble konferansen arrangert 8. og 9. februar med over 200 deltakere fra hele landet.
Sosiale arrangementer

Vi er opptatt av at utøverne våre skal trives både i og utenfor bassenget, og har derfor fokus på sosiale
aktiviteter utenom opplæring, trening og konkurranser. Vi arrangerer sommeravslutninger, juleavsluttning,
oppvisninger (for synkronsvømmerne), og ministevner med deltakere fra de høyeste nivåene i
svømmeskolen og de yngste i konkurransegruppene. Vi har også arrangert friluftsturer, kanoturer,
hytteturer, tur til klatrepark og trampolineparker.
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Camper og treningsleire
KLUBBEN SOM ARRANGØR
Splashcamp

Splashcamp 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. Campen arrangeres i uke 27 og 32 i
sommerferien hvert år, og kombinerer svømmeundervisning på nybegynner og videregående nivå med
uteaktivteter og felles måltider. Iløpet av campen får man en kort introduksjon til stup, synkron og vannpolo
samt noe livredning. Vi samarbeider med Asker Idrettsråd, ved at de får øremerket noen plasser til deltakere
på campen, til barn som har behov får muligheten til å delta.
The Outdoor Adventure Camp

I år arranngerte vi for første gang The Outdoor Adventure Camp, i uke 32 og 33. Dette var en friluftscamp for
barn og unge mellom 6 og 12 år, som rettet seg mot de som gjerne vil være med på tur i skogen, utforske
naturen i nærområdet og bading/svømming utendørs. Her ble det også innslag av vannsport som SUP,
kano/kajakk, og vi hadde også ha fokus på livredning i sjø og innsjø. Vi hadde også samarbeid med Asker
Idrettsråd på denne campen.
Treningsleire

I alle ferier, sommer som vinter arrangerer vi treningsleire for våre trenings og konkurransegrupper i
svømming. Disse leirene har fokus på økt treningsmengde, sosiale aktiviteter og bygging av fellesskap. De
fleste av leirene våre er på hjemmebane, med base på Holmen Svømmehall. De eldste utøverne våre reiser
som regel 1 eller 2 ganger i året på leir i Norden eller Europa, gjerne i tilknytning til et mesterskap.
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Vil du vite mer?
Har du spørsmål til de ulike tilbudene, priser, tidspunkter, hvor de arrangeres og så
videre må du gjerne ta kontakt med oss! Klubbens ansatte er her for å hjelpe deg med
det du måtte lure på. Se kontaktinformasjon til de ulike avdelingene nedenfor.

Svømmeskolen
og bredde

Trening og
konkurranse

Administrasjon
og ledelse

Har du spørsmål tilknyttet
svømmeskolen og våre
bredde aktiviteter?

Lurer du på noe angående
vårt treningstilbud i
konkurranse og
treningsgruppene?

Har du andre spørsmål som
bør rettes mot
administrasjonen eller daglig
leder?

Ta kontakt med vår hovedtrener
Rolf på rolf@askersvom.no

Ta kontakt med daglig leder på
admin@askersvom.no

Ta kontakt med oss på
kurs@askersvom.no eller på
telefon 46 88 69 51.
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