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KARI VED RORET
Det er innstramminger i de nasjonale og
lokale retningslinjene når det gjelder sosial
omgang og Korona. Norge opplever nå mer
smittespredning enn ønskelig og vi må alle
gjøre en innsats for redusert
spredning. De viktigste tiltakene er:

KONTAKT OSS

Følgende ansatte og
frivillige svarer gjerne på
spørsmål:
Kari Salvesen Mørk
Daglig leder
kari@askersvom.no
Dana Stefanescu
Svømmeskoleansvarlig
kurs@askersvom.no
Sara Skaslien Paulsen
Prosjektmedarbeider
sara@askersvom.no
Tom Bertil Smeby
Styreleder
tom@askersvom.no
Malene Tiana Olsen
2. klasse og barnehage
malene@askersvom.no
Rolf Arne Nordang
Hovedtrener
rolf@askersvom.no
Tero Valimaa
Elitetrener
tero@askersvom.no
Sander Klev
Assisterende Elitetrener
Sander@askersvom.no
Alisher Rakhmatullaev
Trener
alisher@askersvom.no

*Hold deg hjemme om du er syk
*Hold 1 m’s avstand til alle du ikke bor
sammen med
*Begrens sosial omgang
*Nys i armkroken

Vi må alle gjøre vår innsats for at pågående smittespredning
skal begrenses og igjen komme under kontroll.
Alle utøvere over 12 år og alle foresatte/foreldre, oppfordres av NIF
og NSF til å ta idrettens koronavettkurs, vi sender oppfordringen
videre til dere, og testen kan dere finne på NSF sin sider, eller
ved linken her>>
I Asker er det i skrivende stund slik at Svømmehallene er
stengt for publikum, mens det er lov å holde svømmeopplæring for
barn og organisert trening opp til 20 år.
I tillegg er Holmen svømmehall nå stengt pga garantiarbeid i
dusjene. All vår aktivitet er derfor flyttet til Risenga. Men da
Risenga har færre baner og at det er andre som har aktivitet i
bassenget, har vi måttet flytte litt på den kjente dagsplanen både
for svømmeopplæringen og treningsaktivitet. De er viktig at dere
Side 1som kommer.
følger med på kommunikasjonen
Pga korona, er workshop for rent idrettslag byttet ut med
ren utøver. Alle involverte har fått en lenke til modulen som skal
tas av alle konkurranseutøvere over 15 år.
Alle stevner frem mot jul er kansellert. Ta vare på hverandre.

Kari
Følg oss på Sosiale Medier
@askersvommeklubb

@askersvommeklubb
SIDE 1

NYE CORONA
TILTAK

Dette er de
viktigste
tiltakene

- Husk munnbind
påbudet

11.11.2020 vedtok Asker Kommunes formansskap at
svømmehallene skal stenges for publikum fra og med fredag 13.11,
men bassengene vil holdes åpne for skolesvømming,
svømmeundervisning og organisert svømmetrening for barn og
unge under 20 år. Dette er Asker Svømmeklubb veldig glad for.

- 1 meters avstand
- Ingen foreldre i
garderoben
- Koronavakter i
garderoben

Sammen med denne gledelige nyheten er det også kommet nye
korona restriksjoner fra Asker Kommune og fra Askerbadene. Disse
nye restriksjonene plikter alle klubbens medlemmer, fast ansatte,
instruktører og foresatte å følge. Vi ber dere derfor om å lese disse
nøye slik at vi sammen kan begrense smitten i Asker.

Nye Koronatiltak:
Munnbind er påbudt og skal benyttes fra du går inn døren til svømmehallen, til du er fremme ved
ditt skap i garderoben. Munnbind skal så benyttes fra garderoben og til du er ute av inngangsdøren
igjen. Barn under 12 år trenger ikke å benytte seg av munnbind.
Alle ansatte, herunder instruktører, trenere og fast ansatte skal benytte munnbind i enhver situasjon
hvor man ikke kan opprettholde 1-meters avstand, med unntak av selve aktiviteten i bassenget.
Ingen foresatte kan følge barna i garderoben. Barna må slippes av i resepsjonsområdet, og foresatte
skal direkte forlate bygget. Det er ikke tilatt for foresatte eller andre å vente i resepsjonsområder,
konferanserom, garderober eller andre arealer i bygget.
Barn med spesielle behov (medisinske årsaker, funksjonsnedsettelser og lignende) som trenger
særskilt hjelp av foresatte i garderober kan få tildelt egen garderobe og unnvike fra denne regelen,
men KUN med skritflig avtale med svømmeskoleansvarlig. Svømmeskoleansvarlig skal kontaktes i
god tid på kurs@askersvom.no.
I garderobene skal det opprettholdes 1 meters avstand mellom utøvere fra ulike treningsgrupper og
svømmeopplæringsgrupper. Utøvere fra samme kohort (treningsgruppe eller
svømmeopplæringsgruppe) trenger ikke å ha 1 meters avstand.
Koronavakter: Det vil være koronavakter tilstede i garderobene og i resepsjonsområdene for å sikre
at smittevernstiltakene blir fulgt. Koronavaktene i garderobene vil hjelpe deltakere på
svømmeopplæring med skift og guiding ut til svømmeundervisningen.
Vi anbefaler å følge med på Asker Kommunes hjemmesider for gjeldene corona regelverk, og på
askersvom.no for oppdateringer rundt situasjonen i klubben.
SIDE 2

SVØMMESKOLEN
FEIRING AV
HALLOWEEN

Halloween har kommet og gått, men vi vil mimre
tilbake til feiringen vi nettopp hadde på
svømmeskolen!
For å gjøre ekstra stas på Halloween har vi i flere
år valgt å feire Halloween på Svømmeskolen.
Instruktørene våre kler seg ut, bruker masker eller
andre rekvisitter på svømmeskolen. Dinosaur
kostymet er en favoritt både blant instruktørene
og blant barna.
Belysningen ble dempet og øvelsene i bassenget
var "halloween" inspirert. Noen prøvde kanskje å
flyte som et spøkelse, eller svømme som en
zombie?
Vi håper halloweenfeiringen var en morsom
opplevelse for alle våre medlemmer i
svømmeskolen, og gleder oss allerede til neste års
feiring!

Dana

SIDE 3

MÅNEDENS
INSTRUKTØR

Ida Sundbeck
1.) Hva heter du og hvor gammel er
du?
jeg heter Ida Sundbeck, og er 18 år
gammel.
2.) Hvor lenge har du vært instruktør
hos oss?
Jeg har vært instruktør hos Asker
Svømmeklubb i 3,5 år.

3.) Hvilke erfaringer har du gjort deg i
jobben?
Jeg har lært mye gjennom de 3,5 årene,
men det viktigste jeg har lært er vel det at
alle kan lære å svømme bare de vil det nok
og også hvor mange ulike læringsstrategier
som funker på forskjellige mennesker.
Jeg har også lært hvordan noen lærer fort
mens andre bruker lenger tid på å lære å
svømme, og at dette er veldig forskjellig fra
person til person.

4.) Hva er ditt beste minne som instruktør?
Mitt beste minne var da jeg kom på jobb på splashcamp i sommer og et av barna kom løpende
mot meg med åpne armer mens hun ropte navnet mitt og gav meg en skikkelig god klem.
5.) Hva har instruktørjobben betydd for deg?
Instruktørjobben betyr veldig mye for meg fordi jeg får muligheten til å dele gleden ved svømming
og itillegg får jeg en avkobling fra hverdagen ved å gjøre noe som gir meg jobberfaring og
mestringsfølelse! Det har også gjort at jeg har innsett hvor godt jeg liker å jobbe med mennesker,
som mest sannsynlig kommer til å påvirke mitt valg i videre utdanning:)) Jeg gleder meg alltid til
jobb, og det er noe jeg er veldig stolt over!
SIDE 4

INSTRUKTØRKURS!
Utdannelse på hjemmebane

For å bli sertifisert som svømmeinstruktør er
man nødt til å gjennomføre og bestå et
begynnerinstruktørkurs i regi av Norges
Svømmeforbund. Alle våre instruktører tar dette
kurset i starten av sitt arbeidsforhold hos oss.
Vanligvis har vi sendt instruktørene våre til
andre klubber som setter opp og arrangerer
kursene, men denne høsten har vi for første
gang på mange år kunnet arrangere
instruktørkursene på hjemmebane!
Mange deltakere
Totalt har 51 instruktører deltatt på
begynnerinstruktørkurs hos oss denne høsten,
fordelt over 3 helger. Instruktørene kommer fra
Bærumsvømmerne, LSVK, SK Speed, Triton
Lillestrøm og Asker. Tusen takk til kurslærere
Marcin, Audun og Jon-Marius for flotte kurs!

Sara og Dana
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VÅR NYE
ASSISTERENDE
ELITETRENER!
SANDER KLEV ER VÅR NYE ASSITERENDE ELITETRENER
Det er med stor glede vi kan presentere ASK`s
tilskudd på trenersiden!
Sander Klev trenger vel ingen nærmere
introduksjon for de som har kjennskap til Asker
Svømmeklubb senere årene, men her er litt om
bakgrunnen hans:
Sander er 20 år og født og oppvokst i Asker. Han
var aktiv på Elite Sr gruppen frem
til i høsten 2020. I fjor tok han bla. NM-gull
på 100m rygg (sølv på 50 og 200 rygg) og han har i
flere år vært en av våre fremste utøvere, med
flotte prestasjoner i bassenget både Norge og
utlandet.
Sander har gjennom sine år i klubben vært en
veldig positiv bidragsyter til ASK-kulturen. Han vet
hva som skal til for å lykkes og han er ikke minst
en «teamplayer» som kjenner klubben og
utøverne veldig godt. Vi er særdeles fornøyd med
å få Sander med i trenerteamet og er overbevist
om at han kommer til å gjøre en fremdragende
jobb også i rollen som trener.

Rolf
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STRØMMEN
SPAREBANK
CUP

Intro, Start og Konkurranse
Strømmen sparebank cup ble arrangert av Triton Lillestrøm på
Ankerskogen i Hamar 18. oktober. Det var en fantastisk dag på stevne i
Hamar med veldig høy stemning og bra resultater med pers ca 95%.
Stevne var delt opp i to avdelinger, 1. 2007 og eldre 2. 2011-2008.
Stevnet skulle opprinnelig arrangeres i Skjetten Svømmehall,
men ble endret til Ankerskogen. Etter endringen var det
totalt 14 flinke utøvere som reiste opp.
Resultater for begge avdelingen:
6 Gull, 8 Sølv og 3 Bronse
Aleksandra Lemstrøm (09) 50m fri, 100m rygg, 400m fri
Gull.
Gustav Sjøløkken Bandlien (09) 50m fri, 100m rygg - Gull,
400m fri Sølv.
Ella Fritzner (08) 100m fri Gull, 400m fri Sølv.
Julie Velund (09) 100m rygg, 400m fri Sølv, 50m fri
Bronse.
Edvard Andre Berget Selli (09) 50m fri, 200m rygg Sølv.
Sigurd Nyheim (08) 400m Sølv, 200m rygg Bronse.
Petter Smedhaugen (07) 400m fri Sølv.
Totalt er alle fornøyd og takk for meg.

Alisher
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GRENPRESENTASJON:
STUP

Hva er egentlig stup?
Se for deg at du beveger deg opp trappene på stupetårnet.
Du er litt nervøs, spent og det kribler i kroppen av adrenalinet.
Tærne krøller seg langs kanten på stupebrettet. Nå vet kroppen hva den skal gjøre, fra topp
til tå, du er roligere, hodet og kroppen gjør som den skal. Du gjør akkurat som du har lært på
trening. Det er bare deg, stupebrettet og vannet nedenfor som betyr noe. Det hele
kulminerer i et perfekt stup i fritt fall, og du lander akkurat som du skal. Gleden brer seg i
hele kroppen, mestringsfølelsen og lykken har erstattet frykten. Dette er stup! Stup er en
olympisk idrett som innebærer utførelse av akrobatiske elementer i luften fra en svikt eller
tårn. Derfor har stup en direkte sammenheng med turn og utøverne deler mange av
egenskapene som turnere, det vil si styrke, fleksibilitet og kroppskoordinasjon. Dette
kombinert med det ekstra kicket.
Hva er det som motiverer meg som trener til å drive med stup?
For meg som trener er det å se glede og prestasjon hos de unge innen idretten jeg selv har
vokst opp med en stor fornøyelse. Det å se deres fremgang, å se dem nå sine mål og utvikle
seg i et godt og trygt fellesskap motiverer meg som trener. Gruppene vi har på stup har blitt
en godt sammensveiset gjeng, hvor alle hjelper hverandre og gleder seg over hverandres
utvikling. Det å kunne gi dem denne mestringsfølelsen gir også meg mye glede og
mestringsfølelse som trener. Gleden i barnas øyne smitter lett.
Hvorfor bør flere melde seg på stup?
Ønsker du å prøve stup må du være forberedt på å trene land og i vann. Du vil utvikle styrke,
fleksibilitet og koordinasjon. Du vil lære at kroppen gjør som hodet sier selv under forhold
som for noen kan være litt skremmende. Dette er en sport som stimulerer både din fysiske
og mentale helse. Det er en idrett for barn og unge, en idrett hvor mange verdensmestere og
olympiske mestere faktisk er under 18 år. Er du svømmedyktig og er klar for utfordringen
er du hjertelig velkommen på et av mine partier!

Daria - Stuptrener
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MÅNEDENS
UTØVER

Olav Ingebrigtsen
1.) Hva heter du og hvor gammel er
du?
Jeg heter Olav og er 12 år.
2.) Hvor lenge har du vært aktiv stuper
hos oss?
Jeg har vært på stupekurs i klubben i 2 år.

3.) Hva er det beste med å drive med
stup?
Det jeg synes er best med å drive med stup
er følelsen av å greie noe nytt. Treningene
er varierte, med trening både på land og i
vann.

4.) Har du noen gode trenings ellers konkurranseminner du vil dele med oss?
Det beste minnet fra trening er første gang jeg turte å stupe fra femmern.

5.) Hva betyr klubben og gruppa for deg?
Gruppa gir meg en fast gjeng å trene sammen med, og vi kan gi hverandre støtte på
treningene.

SIDE 9

UNGDOMSMESTERSKAPET 2020
Midt i oktober ble det arrangert Ungdomsmesterskap, UM i
Tromsø. Dette er NM for aldersgruppen 13 til 16 år. Det var en
spent gjeng som dro av sted fra Asker og satte retning mot
Nordens Paris 15 oktober. Asker Svømmeklubb hadde 9
kvalifiserte utøvere, 6 gutter og 3 jenter. Vi hadde 1 trener og
1 lagleder med på turen. Med Covid 19 restriksjoner, var
gruppen utstyrt med munnbind til tog- og flytur. I Tromsø
hadde vi leid biler for transport til Tromsø sentrum, for effektiv
og sikker transport.

Arrangøren hadde valgt å dele gutter og jenter i ulike grupper,
som gjorde dagen lang for trener og hektisk for lagleder.
Sistnevnte fikk ikke komme inn i hallen. På 75% av øvelsene
ble det satt personlige rekorder. Beste plassering fikk Julius
med 3. plass på 400 medley, Thomas Efskind stakk avsted
med 5. plasser både på 100 og 200m bryst og klubben kom
på 5. plass på begge stafettene vi deltok i. Med kun 3 jenter på
stevnet, ble det ingen stafett på jentene denne gang.
Med alle tiltakene og restriksjonene som følger med korona
situasjonen, ble det mye ventetid -en tid vi i «gamle» dager
brukte til å heie på lagkameratene. Det positive i det hele, er at
en får sett litt mer av stedet enn er i og Tromsø ga mersmak.
Tilbakemeldinger har vært at her kan vi godt dra på leir, både
pga basseng og sted.
Vi takker utøverne for god innsats og eksemplarisk
representasjon av klubben, og trener og lagleder for godt
utført arbeide.

Kari, Rolf og Morten
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NORTH SEA
SWIM MEET
Våre sponsorer
Takk for støtten!

North Sea Swim Meet 2020 – Corona edition
…eller kanskje mer kjent som Nordsjøstevnet i Stavanger gikk
av stabelen 30.Oktober til 1.November. Stevnet er et av de
mest prestisjetunge stevnene i Norge hvert år, med
internasjonale utøvere av høy klasse. I år var det imidlertid ikke
noen
innreisende men det norske nivået er dog skyhøyt og helgen
kunne by på mange norske rekorder!
Asker Svømmeklubb stilte med 19 herlige og motiverte utøvere
aldersklassene 2007 til 2001. Med munnbind, Antibac og en
god dose humor var det oppmøte på Asker stasjon torsdag
ettermiddag. Flyreisen til Stavanger, med en trener på
Norwegian og den andre på SAS, gikk brillefint og all bagasje
kom som på en perlesnor. Deretter flybuss inn til Stavanger
sentrum, innsjekk på Clarion Hotell og middag. Tero og Rolf
avsluttet dagen med et felles møte der den minst sagt
kranglete logistikken for de neste 3 dagene prøvde å formidles.
3 økter per dag med kun 1 trener tilstede, 3 forskjellige
innsvøm i ulike svømmehaller, ulike frokost-, lunsj og
middagstider. Luften var stinn av konkurransenerver og det var
en forventningsfullt gjeng som til slutt kom seg i seng.
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Stevnedag 1:
Fantastisk bra svømming av alle. 28 starter, 22 personlige
rekorder, 4 medaljer og flere klarte NM-krav senere smilte Tero
og Rolf fra øre til øre og kunde summere opp dagen som en
særdeles bra dag. Dagens prestasjon gikk til Kristian for sin
2.plass på 50 fri på supertiden 24.70. Øvrige medaljører var
Tobias 2.plass og Julius 3.plass på 200 medley og Oscars 3.plass
på 50 rygg. Vi fikk også se 2 norske seniorrekorder på 50 fri
herrer og 50 rygg damer og flere norske rekorder i paraklassen.
Motiverende og imponerende for våre yngste svømmere som
svømte i samme økt som seniorene.
Stevnedag 2:
Gårsdagens prestasjoner satt godt i kroppen hos alle. Mangelen
av utsvømmingsmuligheter og svært begrenset tid til
innsvømming resulterte nok i en del sur muskulatur hos
enkelt, men likevel leverte svømmerne helt på topp også denne
dag. 33 starter, 20 personlige rekorder, 7 medaljer og flere NMkrav. Elite Ung sine 4 svømmere leverte personlige rekorder på
100% av sine starter og dagens prestasjon gikk til Felix for sin
fin-fine svømming på 100 fri der han for første gang svømte
under 1 minutt og slo inn på 57,42 og sikret seg en 3.plass i tøff
konkurranse. Øvrige medaljører var Oscar med en 2.plass på 100
rygg og 50 fly, Thomas med 3.plass på 50 fly, Kristian med 2.plass
på 100 fri og 3.plass på 400 fri og Elias med 3.plass på 50 fly.
Stevnedag 3:
Det er denne dagen super-kreftene må frem og det viste Asker
svømmerne at de var kapable til. Fy søren for en gjeng :) 34
starter, 22 personlige rekorder og 9 medaljer – snakk om fokus,
stå-på-vilje og ønske om å levere resultat. 3 gullmedaljer, 1
sølvmedalje og 5 bronsemedaljer ble fangsten og svømmerne
bak disse var;
Gull: Julius 200 fri, Thomas 100 medley og Kristian 100 medley
Sølv: Bursdagsbarnet Kristine 200 rygg (der 1.plassen for øvrig ble ny norsk rekord)
Bronse: Kristian 100 fly, Oscar 100 fly &100 medley, Sofie 200 rygg og Thomas 50 bryst.
Svømmere, trenere og lagleder takker for fint følge hele helgen og er enige om at det var en fin
opplevelse og at det var veldig gøy med et sjeldent reisestevne igjen. Stavanger leverte et kjempe flott og
sikkert arrangement og det fungerte imponerende bra med web TV sending :)
Tusen takk for meg

Petra H Jensen - Lagleder
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STØTT OSS MED
GRASROTANDELEN
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal
motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du
velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest.
Vi oppfordrer deg til å støtte oss i ASKER SVØMMEKLUBB.
Vårt organisasjonsnummer er 975633365.
For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.
Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 7 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din
grasrotmottaker, og best avalt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra fysiske Flax-lodd og
Belago. Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer
for din grasrotmottaker.
Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter
Hos kommisjonæren
Mobilspill
Norsk Tipping sine nettsider
SMS, send Grasrotandelen 975633365 til 60000
For mer informasjon se www.norsk-tipping.no

Kari
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