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I november og desember har vi vært
gjennom en oppskallering av korona i Norge,
vi har fått flere restriksjoner å forholde oss
til, men gledelig er det at det nå ser ut til å
roe seg litt. Vi krysser fingre for at
nedgangen fortsetter. For oss har denne
perioden betydd at vi måtte lukke ned all
aktivitet for voksne. Dette har også inkludert
aktivitet der voksne har vært involvert så
som småbarn og babysvømming.

Vi har hatt ekstra vakter i bassenget da foresatte ikke har hatt
anledning til å følge sine barn inn i garderobene. I tillegg har
Holmen svømmehall vært stengt pga garantiarbeid. Dette medførte
at vi måtte flytte all aktivitet over på Risenga, med ditto færre baner
og mindre opplæringsbasseng, som igjen har betydd nye tider for
trening og opplæring.
Slike endringer medfører alltid litt klabb og babb, men stort sett har
vi greid å gjennomføre planlagt aktivitet. Stor takk til dere alle for
utvist fleksibilitet og stor velvilje. Premien for alle som har tatt en
ekstra vakt har vært smilende barn og ungdom som har kost seg i
vann. Det har vært noen regntunge dager, men nå nærmer vi oss
høytiden. Noen skal trene i jula, andre har fri, men for hver av oss
blir det avbrekk fra daglige gjøremål og tid til ettertanke og
refleksjon.
2020 er blitt ett annerledes år, men takk til dere alle for at vi er
kommet vel gjennom. Nå gleder vi oss til 2021 som forhåpentligvis
fører oss mot litt mer normale tider. Her i svømmeklubben
planlegger vi for normale tider og har selvsagt en plan B om ting
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endrer seg.
Jeg ønsker hver av dere en riktig god julefeiring med de
restriksjonen vi fortsatt har. Vi kan ikke møtes i like store grupper
som vi pleier, julefestene må vi utsette til neste år, men det er lov å
ta opp telefonen, sende hyggelig snapper eller meldinger til
hverandre eller ta en kopp kaffe sammen elektronisk.
Vi gleder oss til å se dere alle igjen i ett nytt år. God jul og ett riktig
Godt Nyttår

Følg oss på Sosiale Medier
@askersvommeklubb

Kari

@askersvommeklubb
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ÅRET 2020 DAGLIG LEDER
2020 startet veldig bra. Vi hadde alle i jula 2019 hørt om dette viruset som var kommet til Kina, men
sånn i hverdagen var det vel få av oss som 1. januar så hvor alvorlig det skulle bli.
Vi arrangerte ett vellykket Asker Open i begynnelsen av februar med rekordmange deltakere og ett
veldig godt resultat. Dette skulle vise seg å bli ett av de siste stevnene som ble arrangert før
nedstengningen. I mars skulle Asker svømmeklubb sammen med Lambertseter Svømmeklubb arrangere
LÅMØ øst (Landsdel Årsklasse Mønstring). Tirsdagen før stevnet skulle arrangeres kom beskjeden om at
stevnet ikke kunne gjennomføres og torsdagen ble Norge stengt ned.
Uten basseng blir det dårlig med svømmetrening og klubben gikk til permittering av ansatte. Ett par av
trenerne opprettholdt landtrening pr FB med Elitelagene for individuell trening, all annen aktvitet ble lagt
helt ned. Vi gikk gjennom en litt «kjedelig» tid, det var stille på jobb for meg som var igjen, og i påsken satt
vi alle hjemme og gikk turer i nærområdet.
Etter påske søkte vi sparebankstiftelsen om midler til våtdrakter (og fikk det) og Asker kommune med
Camilla Mohr i spissen hjalp oss med dedikerte baner ute ved Merraneset. Det ble trening både på
Merraneset og i Finsrudvannet Vi fikk etter hvert lov til å trene i små grupper, fortsatt ute, og satt i gang
med styrketrening utenfor Holmen svømmehall.
1.juni åpnet Holmen svømmehall dørene for Asker svømmeklubb og vi fikk igjen lov til å trene i basseng.
Det var etterlengtet. Vi laget lister for å sikre god avstand i garderobene og vi måtte forholde oss til ett
maksimalt antall personer i bassenget, men vi fikk trene. Asker svømmeklubb sine fast ansatte var alle
tilbake i full jobb i løpet av juni og det ble igjen smil og latter både på kontoret og i hallen.
I juni og august arrangerte vi også splash camp enn dog i mindre omfang enn vi var vant til, moro var det
lell. I august lanserte vi Outdoor Adventure Camp, en aktivitetscamp som vi ønsker å gjenta kommende
sommer.
Fra august startet vi opp med omtrent like mye aktivitet som vi hadde tidligere. For svømmeskolen
hadde vi lange ventelister og opplevde en god periode i august, september og oktober.
Klubben arrangerte Asker Høststevne under strenge koronatiltak i september og var dermed det første
svømmestevnet etter nedstengningen. Klubben deltok også på Ungdomsmesterskapet i Tromsø med en
bataljon på 9 spente utøvere. På stevnet ble det satt mange nye rekorder og vi kom hjem med en
bronsemedalje. Mye stryketrening ga resultater.
Men så slo bølge to til i landet vårt samtidig som vi fikk melding om at Holmen svømmehall skulle
stenges pga garantiarbeider. Vi gikk da inn i en urolig fase med masse endringer. Tusen takk til alle for
utvist fleksibilitet og stor tålmodighet.
Året går mot slutten, vi tar snart alle en velfortjent juleferie. Det er viktig med pauser uansett nåsituasjon.
Asker svømmeklubb ønsker alle velkommen tilbake i januar. Frem til da, ha en riktig god jul og
ett godt nyttår.

Kari
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ÅRET 2020 - SKOLE- OG
BARNEHAGESVØM

Barnehagesvømmingen
2020, hva kan vi si om det. En oppsummering, en positiv en sådan. Jeg ønsker å dra frem
barnehagene, de daglige lederne, de fantastiske pedagogene, de aktive assistentene, som tar
med seg en gruppe barn på utflukt, og kommer til oss med store øyne og all tillitt. Som gjør
det mulig for oss å gjennomføre vanntilvending for de aller minste i vårt samfunn, forstår
viktigheten av å bli trygg i vann og engasjerer seg. Denne høsten har bydd på utfordringer,
men også gode løsninger. Vi har stått på, og det har virkelig barnehagene også.
Kommunikasjonen har vært upåklagelig! En stor takk til alle som jobber i barnehage, for en
fantastisk jobb dere gjør – og for en hverdag dere gir de småstore skoleknertene deres!
Skolesvømmingen
Skolesvømmingen rusler og går sin vante gang, og godt er det sett mot alternativet. De har
blitt reddet av restriksjonene og vi får fortsette det viktige arbeidet med å gjøre 2. klassingene
i «gamle Asker» trygge før kravene i 4. klasse. Denne høsten har vi hatt 350 spente skolebarn
som har vært innom oss, og det nye tilbudet er på 10 timer pr barn, mot de 8 tidligere timene
for dette trinnet. Vi har kommet langt og barna har virkelig kost seg i vann med oss, dette har
de savnet. Mange er spente, enten på sitt første besøk eller som stolte medlemmer av
svømmeskolen. Vi har senket ambisjonene for denne sesongen da mange mistet viktig tid før
sommerferien. Dette har vært avgjørende for å bygge trygge skolebarn med respekt for, og
glede av vann. Vi har nå avsluttet for i år og kan vise til gode resultater for alle gruppene.

Malene
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SVØMMESKOLEN
TAKK FOR I ÅR!
Julen står snart for dør, og det nærmer seg slutten
på semesteret for Asker Svømmeklubb. Vi hadde
en koselig avsluttning på året, med julestemning
på hver siste kurs dag. Vi sang julesanger og
brukte nisseluer. Det var dessverre ikke mulig
med pepperkaker i år, men både små og store
store koste seg.
Dette halvåret har vært annerledes for alle
sammen, men vi hadde fortsatt mye moro i
vannet, med mange smilende barn og dyktige
instruktører.
Vi ønsker derfor å takke alle instruktørene for en
ekstraordinær innsats, profesjonalisme og
engasjement gjennom hele dette "annerledes"
året.
Vi ønsker også å takke alle medlemmene
våre for forståelse og tålmodighet! Tusen takk.
Vi ser frem til en nytt år med nye muligheter og
utfordringer.
Til tross for alt klarte vi å fortsette å lære barna å
svømme eller å hjelpe dem å forbedre
svømmeferdighetene sine, og det er det viktigste
synes vi.
Svømmeskolen benytter anledningen til å ønske
alle medlemmene våre en riktig god jul og et godt
nytt år, når den tiden kommer.

Dana
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ÅRET 2020
SYNKRON
Året 2020 skulle bli et spennende år for synkron. Vi hadde så
mange planer og så mye gøy vi skulle gjøre!
I over et halvt år, fra høsten 2019 hadde vi planlagt NM junior og
senior i synkronsvømming. Dette skulle være det første
mesterskapet i synkronsvømming siden 2010, og det skulle skje i
2020. Ikke bare skulle vi arrangere NM, vi skulle også arrangere 2
internasjonale konkurranser samtidig, Norwegian Synchro Cup og
Synchro Mermaids som skulle være en nybegynnerkonkurranse.
Utøveren vår Marte Strandli har designet de fine logoene til
konkurransene.
NM skulle være høydepunktet og avslutningen på duettkarrieren til Hannah
og Ylva, som er den beste duetten Asker noengang har hatt. Hannah skulle
reise til Canada etter sommeren 2020, så våren var viktig for oss.
Dessverre gikk det ikke som vi ønsket. Vi fikk for få deltakere i de ulike
konkurransene, både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at vi
hadde utøvere fra flere nordiske og europeiske land som ville delta, deriblant
noen få russere (!). Vi avlyste derfor alle konkurransene. Kun noen uker etter
avlsyningen ble Norge stengt ned grunnet corona. Det ville altså blitt avlyst
uansett, selv om det ikke er et plaster på såret for utøverne.
Når landet stengte stoppet også all aktivitet for synkronjentene. Noen var
veldig flinke til å trene alene hjemme, mens andre tok seg en velfortjent
treningspause. Når vi fikk begynne opp igjen i juni var det mange glade fjes å
se på trening. Endelig kunne man være sosial med lagkameratene sine, prate,
fnise, le og trene sammen. Det var fint å se. Vi hadde en mini treningsleir i en
uke på Holmen før vi tok sommerferie.
Sommeren kom og gikk, vi mistet to trenere men fikk to nye! Hannah fikk ikke
reise til Canada alikevel og studerer over nett, og trener jentene på søndager.
Senere på høsten fikk vi også Hedda som trener, som sluttet som aktiv
synkronsvømmer høsten 2019. Sammen har vi denne høsten fokusert mest
på å ha det gøy på trening og har begynt med nye koreografier.
Vi vil gjerne si tusen takk til alle jentene våre, både på synkronskolen og
treningsgruppen for innsatsen i år. Samtidig vil vi takke alle foreldrene for
tålmodigheten, tilliten og samarbeidet.
Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår!

Sara, Hannah og Hedda
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ÅRET 2020 REKRUTTGRUPPENE

Intro, Start og Konkurranse
Denne sesongen har det ikke vært mye stevner og akkurat nå er alle
avlyst. Det har vært et spesielt år, men det ser ut til at alle utøverne synes
det går bra. Vi har fokusert mye på å bli bedre på teknikk og utholdenhet i
denne perioden.
De siste ukene har vi vært på Risenga siden Holmen er stengt,
men utøverne liker seg godt her. Spesielt er det morsomt at vi
kan bruke alle bassengene uten publikum, og stupebrettene.
Vi har denne høsten hatt mye vannpolo på trening, og øvd på å
stupe fra 3 og 5 meteren. Mange har overrasket og vist at de
kan stupe fra så høy høyde.
Vi har også hatt felles oppvarming på land på Risenga, og det
har vært deilig med all plassen.
Vi velger å se positivt på situasjonen og håper på at vi i 2021 vil
få dra på konkurranser igjen. Det blir spennende hvor godt
trent vi er når vi endelig kan konkurrere igjen.
Jeg vil ønske alle sammen en god jul og et godt nytt år.

Alisher
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ÅRET 2020
ELITE UNG
Våre sponsorer
Takk for støtten!

When the going gets tough, the tough gets going!
Det var bare et par dager igjen til LÅMØ Øst konkurransen
skulle spinne i gang på hjemmebane. Kick off var planlagt
samme kveld, hvor vi skulle på hamburgerrestaurant og skape
skikkelig «lagstemning». Egne T-skjorter var laget, svømmerne
hadde preppet formen som aldri før – og så kom beskjeden om
at hele Norge stenger ned!.... Det var utrolig trist, selvfølgelig!
Men, dette er ikke viktigste tema i min årsoppsummering,
snarere hvordan svømmere, foreldre, administrasjon, styret og
trenere har taklet denne enormt vanskelige situasjonen som
oppstod i etterkant, og som fortsatt pågår. Motivasjon og
pågangsmot ble satt på prøve hos oss alle, men konklusjonen
er at vi har klart oss utrolig bra gjennom krisen.
Det føles som en evighet, men det er bare 10 mnd siden vi
brettet opp armene, og satt i gang med ulike former for
kreative treningsformer. Vi var blant de aller første klubbene
som kom i gang med «fjern-trening» via video-link og mange
ulike former for landtrening. Vi var også en av veldig få klubber
som opprettholdt samme antall treningsøkter for eldre
konkurransesvømmere i denne perioden.
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Jeg vil også gi stor honnør til trenere og kollegaer som håndterte tiden med permitteringer og
usikkerhet på en glimrende måte. Når vi ser tilbake på hva vi har gjort og fått til i denne perioden,
så er det faktisk ganske kult! Vi bestemte oss for å bruke den første tiden til å «bli sterke og
atletiske», i tillegg til mye kondisjonstrening. Det var «elghufs» med staver, bakkeløp, trappeløp,
intervall, langkjøring til fots eller sykkel og en «en haug» med Youtube treningsvideos med styrke,
cardio, yoga og stretching. I mai kunne vi igjen møtes til trening i små grupper og gjensynsgleden
var enorm! Det var en boost for motivasjonen! Neste trinn var å finne ut av hvordan vi skulle få
trent i vann… Gjennom en solid dugnadsinnsats, og støtte fra Sparebankstiftelsen, gikk vi til innkjøp
av nærmere 50 våtdrakter, og vipps - så var i vannet igjen! 9 grader i sjøen og is på ferskvannene i
Asker satt en viss demper på aktiviteten i starten, men det tok seg kraftig opp etterhvert.
ASK svømmerne ble faktisk «open-water» svømmere av rang, noe som tydelig ble bevist under NM
Open Water i august. Jeg tror mange vil huske denne sesongen fordi de ble trygge på å svømme i
sjøen og erfarte at gleden av svømming ikke er begrenset til bassenget. Etter hvert var det ny
dugnad for å lage open-water bane på Konglungen og denne ble flittig brukt, sammen med
Finnsrudvannet – helt frem til t.o.m sommerferien. Da hadde vi fått noe bassengtid, men utesvømming var fortsatt en viktig del av treningsarbeidet.
Det var med en stor grad av usikkerhet mht formutviklingen at vi stilte til start på Asker Høststevne i
begynnelsen av september. Da hadde vi ikke konkurrert siden Asker Open i begynnelsen av
februar. Resultatene på stevnet var overraskende gode, og det ble satt masse perser! Dette har
fortsatt gjennom høsten, inntil vi fikk nye stevneavlysninger, men konklusjonen må bli at vi har
jobbet veldig godt og har grunn til å være stolt av hvordan vi har kommet oss gjennom dette
vanskelige året. Avlyste stevner og mesterskap er krevende for treningsmotivasjonen. Men, det er i
tøffe tider de beste viser hva som bor i dem, nullstiller seg og ser frem mot nye mål. Jeg er
overbevist om at ASK utøvere og trenere er av den sistnevnte kategorien, og jeg er like
overbevist om at 2021 blir et fantastisk spennende år for ASK!
Med ønsker om en God Jul og et nytt fremgangsrikt år for alle!

Rolf - Hovedtrener
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ÅRET 2020
ELITE JUNIOR OG SENIOR
Et annerledes og utfordrende år nærmer seg slutten. 2020 så ut til å bli et lovende svømme år med
mange spennende mesterskap i vente. Men brått endret alt seg i mars med Covid-19, en stor
utfordring for oss alle. Mesterskap og leirer ble avlyst og ikke minst treningen ble endret samt vi var
uten basseng i flere uker. En kritisk periode, men samtidig åpnet andre nye muligheter. Som det
amerikanske tv-ansiktet Robert H. Schuller en gang sa;
«Problemer er ikke stoppskilt, de er retningslinjer.».
Vi satte i gang landtrening som aldri før, og etter hvert som været ble varmere kunne vi hoppe
uti sjøen å teste ut Open water svømming. Men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.
Svømmehallene åpnet rett før sommerferien noe som var godt for svømmerne og trenerne.
Høsten ga oss muligheter til Stevner igjen og større mesterskap som UM og North Sea Swim Meet.
Hvor vi fikk se at den treningen vi har lagt ned i den utfordrende tiden, har gitt fantastiske
resultater.
Ettersom andre bølge av Covid-19 blomstret opp ble stevner og mesterskap avlyst på rekke og rad.
Heldigvis kunne vi fortsette å trene som normalt.
Dette har vært et utfordrende år for utøverne og trenerne. Det er ikke lett å holde motivasjonen oppe
som utøver, med et så uforutsigbart år. Mye frem og tilbake, utenfor vår kontroll. Vi er stolte av
utøverne våre som har holdt et høyt treningsnivå og holdt hodet oppe sammen i dette merkelige
året. Vi må sammen se fremover og støtte hverandre i denne utfordrende tiden!
Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Sander og Tero
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VI ER ET RENT
IDRETTSLAG!

Rent idrettslag sertifisert fra og med 15.12.2020
Vi har tidligere vært sertifisert, men nå er vi endelig sertifisert igjen! Denne sertifiseringen
gjelder for 2 år, før ny sertifiseringsrunde skal gjennomføres. Takk til Elite ung, de ansatte og
styret som bidro godt i diskusjonsprosessen. Planen var at alle konkurrerende utøvere
skulle gjennomføre dette, men Covid-19 ville det annerledes. Det kommer derimot
flere muligheter.
Som dere ser på 1. punkt i handlingsplanen; alle utøvere som fyller 15 år i 2021 og eldre skal
gjennomføre «Ren utøver». De andre punktene kommer vi tilbake til.
Les mer på vår hjemmeside under Klubben vår – Rent idrettslag.

Mona - Antidopingansvarlig
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