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Hei og velkommen tilbake til ett nytt
svømmeår. Starten ble svømmemessig ikke
så bra med nedstengning før vi fikk startet
og vi kan igjen bare beklage for korte
varsler. Og flere endringer er det blitt. Jeg
vil gjerne takke alle for stor forståelse og
fleksibilitet, både svømmere på alle nivå og
i alle grupper og til foresatte som hele tiden
må omstille seg.

I tillegg vil jeg rette en stor takk til alle fast ansatte og timebaserte
instruktører for en god jobb. Det er blitt mange endringer også
for dere, men jeg ser at dere jobber hardt og oppriktig ønsker å
gjøre en så god jobb som mulig med de midlene og mulighetene vi
har. Vi er fortsatt inne i en vanskelig tid, men jeg krysser fingrene
for at vi nå ser begynnelse på slutten og at vi med lysere dager
også går inn i en lysere tid. Det vil fortsatt være krevende og vi vil
fortsatt ha mange krav på oss, men ved å jobbe og løse oppgavene
sammen, skal vi komme gjennom dette.
Asker svømmeklubb fyller dette året 50 år, og som for alle 50
åringer, vil dette blir feiret. Den største markeringen blir til
sommeren og vi har en liten gruppe som jobber med aktiviteter nå.
Men vi trenger flere med i gruppen, så har du lyst til å være med,
er du velkommen.
Akkurat nå er det lite stevner og vi ser heller ikke for oss at det blir
mange treningsleirer langt unna, men vi krysser fingre for at det
blir noen stevner nærmere sommeren og vi ønsker også å lage en
spesialutgave av Asker Open i juni. Men da må flere vaksineres og
vi må ha smittesituasjonen under kontroll.
Akkurat nå har vi god plass i bassenget, men mindre plass i
garderobene. Hold avstand til andre personer i garderobene og
gjør oppholdet i garderobene så kort og effektivt som mulig. For
alle over 12 år, bruk munnbind så lenge som mulig på vei inn i hall
og garderober, og på vei ut. Selv om vi skal være effektive, må vi
ikke glemme å dusje. Og helt til slutt, så er det fortsatt slik at vi alle
må holde oss hjemme om vi har tegn til sykdom.
Med ønske om en god vår

Kari

Følg oss på Sosiale Medier
@askersvommeklubb

@askersvommeklubb
SIDE 1

PERSONALENDRINGER
Svømmeskolen

Ingvild Eknes har valgt å si opp sin stilling i Asker Svømmeklubb.
Ingvild startet i Asker Svømmeklubb helt tilbake i 2014 som
timeansatt instruktør og gikk raskt over i en 80% stilling som
svømmeskoleansvarlig. Hun fikk senere en 100% stilling i klubben
og hun ansatte Dana Stefanescu som timesbasert instruktør
tilbake i 2015.
Svømmeskolen har hele tiden vært Ingvild sin baby og hun
administrerte den godt. Svømmeskolen vokste og utvidet sitt
tilbud under Ingvild sin ledelse.
Asker svømmeklubb ønsker å takke Ingvild for hennes innsats
for klubben, for alle ideer hun har tatt med seg inn og iverksatt i
svømmeskolen og sikret at vi har en av landets best drevne
svømmeskoler.
Det er en godt administrert svømmeskole Ingvild forlater, og
vi er glade for at Dana har takket ja til å ta over jobben som Ingvild
startet. Dana tok over jobben etter Ingvild i en krevende periode,
men starten har gått veldig bra, og vi gleder oss over en veldrevet
svømmeskole med ett godt tilbud.
Dana er utdannet fysioterapeut og hun har jobbet i Asker
Svømmeklubb siden 2015, og ble assisterende
svømmeskoleansvarlig i 2017. Mange kjenner Dana som
instruktør på baby- og småbarn som betyr at Dana kjenner veldig
mange av våre yngste medlemmer. Hun er genuint glad i barn og
koser seg veldig i aktivitet sammen med de yngste. Dana er også
instruktør på vanntrim og mange kjenner henne fra timer med
henne der.
Dana ønsker fortsatt å ha timer i vann, men hovedoppgavene
hennes fremover vil være å sikre god drift av svømmeskolen og
være en god leder for våre timebaserte instruktører. Hun tar på
seg ett stort ansvar, men hun er helt klart rett person for jobben.
Jeg ønsker Dana varmt velkommen i ny stilling.

Kari

SIDE 2

VÅR NYE
ASSISTERENDE
SVØMMESKOLEANSVARLIG
Alexandra Ispas er ansatt som vår nye
assisterende svømmeskoleansvarlig.
Denne høsten lyste vi ut en 60% stilling til en ny
assisterende svømmeskoleansvarlig, da Dana gikk
over i rollen som svømmeskoleansvarlig.
Vi hadde flere gode søkere til stillingen, men det
var Alexandra som var best match for klubben og
Dana.
Alexandra begynte hos oss i starten av januar, og
har allerede gitt et godt inntrykk hos alle i
administrasjonen.
Alexandra har en bachelorgrad i økonomi, og har
erfaring med administrativt arbeid fra tidligere
arbeidsplasser.
Hun har i tillegg jobbet som danselærer på en
videregående skole, og er flink til å jobbe med
barn og unge.
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Alexandra
og ønsker henne varmt velkomment til klubben.

Dana & Sara
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VÅR NYE
SAMARBEIDS
PARTNER!
Kjære alle medlemmer i Asker Svømmeklubb.
Det er en stor glede å kunne presentere vår nye
samarbeidspartner Nemus Nesbru.
Nemus kjeden er anerkjente tverrfaglige klinikker, som tilbyr behandlinger innen kiropraktikk, osteopati,
fysioterapi og massasje. Hos Nemus Nesbru finner du behandlere som har god erfaring med
behandling av idrettsutøvere og samarbeid med andre idrettsforeninger.
Vi har lenge hatt et ønske om å kunne tilby våre utøvere bedre oppfølgning utenfor bassenget, spesielt
ved skader. Via de dyktige behandlerne på Nemus Nesbru kan vi nå tilby rask behandling til våre
utøvere og medlemmer, som både kan være skadeforebyggende og for behandling av eksisterende
skader.
Samarbeidet med Nemus Nesbru vil gi en rekke fordeler til alle våre medlemmer, uavhengig av
om du deltar på svømmeskolen vår, i en av treningsgruppene våre, på synkron, stup eller minipolo.
Fordelene gjelder for alle som har betalt medlemskap i 2021*.
Følgende fordeler vil du som medlem av Asker Svømmeklubb få hos Nemus Nesbru:
15% rabatt på veiledende priser for behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, osteopat og massør
Time på dagen (ved bestilling innen kl 12 samme dag)
*Medlemskapet er personlig og gjelder kun den som har betalt medlemskontingent i 2021. Er du
for eksempel foresatt for en utøver i klubben kan utøveren få behandling til rabatterte priser, men dersom du
selv ønsker behandling til rabatterte priser må du også betale medlemskontingenten.
I tillegg til disse fordelene som gjelder alle våre medlemmer vil samarbeidet gi tilrettelagte fordeler til
våre utøvere på elitegruppene. Behandlerne på Nemus Nesbru vil bidra med følgende:
Observasjon på landtrening og/eller svømmetrening av aktuelle utøvere som behøver behandling
Tett samarbeid med Tero og Rolf for oppfølgning av behandling for utøvere
Individuelt tilpassede skadeforebyggende planer for den enkelte utøver
Foredrag om skadeforebyggende/prestasjonsfremmende trening for utøverne
En fysioterapeut vil være tilstede og behandle utøvere på utvalgte mesterskap
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VÅR NYE
SAMARBEIDS
PARTNER!
Trenerteamet er meget tilfreds med å ha fått på plass et
behandlingstilbud for klubbens utøvere. Det er 3
faktorer som er viktig når man driver med eliteidrett;
Unngå skader gjennom forebyggende arbeid,
rask/kompetent behandling dersom en skade inntreffer
og rådgivning rundt hva man kan trene mens man er
skadet.
Vår erfaring er at terapeutens kunnskap og kompetanse
er avgjørende for å bli raskt frisk igjen og holde seg
skadefri i etterkant. Generell kompetanse er vel og bra,
men vi ser at det beste resultatet får vi når terapeutene
har dybdekunnskap om idretten vår og at det er en
løpende dialog mellom terapeut, trenere og utøvere.
Dette mener vi er unikt med avtalen med Nemus
Nesbru.
Intensjonen i denne avtalen er at vi skal ha et godt
samspill og god kommunikasjon mellom partene.
For å få dette til vil Nemus dedikerte terapeuter komme
på utvalgte treninger i vann og styrkerom. Vi ønsker å
styrke svømmernes egen kunnskap om
skadeforebygging og identifisere personlige
forbedringsområder mht fleksibilitet og «ubalanser» i
kroppen. Vi håper med dette tilbudet at vi unngår lange
unødvendige opphold ute av bassenget, i samarbeid
med en klinikk som virkelig forstår toppidrett generelt
og svømming spesielt. Vi gleder oss til samarbeidet og
at vi har fått på plass nok en forbedring av vårt
sportslige tilbud til våre fantastiske utøvere!
Asker Svømmeklubb er svært fornøyd med dette
samarbeidet, som også gir våre medlemmer og utøvere
fordeler som er i tråd med klubbens nye sportslige plan
som blir lansert etter årsmøtet 2021. Vi har tro på at
Nemus Nesbru blir en viktig samarbeidspartner for oss i
årene som kommer, og ser frem til veien videre.

Kari, Rolf & Sara
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ÆRESMEDLEMMER
Medlemmer som har bidratt ekstra til klubben
gjennom aktivt klubbarbeid over tid, stor innsats
som trener, fremragende resultater innen
svømmesporten eller på andre måter i vesentlig
grad har arbeidet for klubben og fremmet
klubbens interesser kan utnevnes til
æresmedlem.
Æresmedlemmer utnevnes av styret og blir
offentliggjort på årsmøtet. Som æresmedlem
får de et livsvarig medlemskap og det kreves
ikke medlemskontingent.
Visste du at et av våre æresmedlemmer har
vært krigsseiler, mottatt hele 7(!) utmerkelser for
sin innsats under krigen og i tillegg lært
over 2000 barn å svømme i Asker? Les mer om
dette på siden om våre æresmedlemmer!

Rolf Lemmick Juell
Copyright: Alf og Amborg Henriksen

En stor takk til Torbjørn Sund for dypdykk i
gamle arkiver (og hjerneceller) slik at vi nå har
en liste over æresmedlemmene. Det er noe
usikkerhet om det fins flere æresmedlemmer,
men ingen dokumentasjon er funnet
som bygger opp om dette. Sitter du med mer
informasjon, enten det er utfyllende
informasjon om de som allerede er utnevnt
eller nye navn – ta kontakt!
Oversikten finner du på våre hjemmesider,
under Klubben vår.

Mona Underdal-Loktu
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KLUBBREKORDER & TRON
HVALSTAD POKAL
Klubbrekorder
I løpet av et år settes det en del klubbrekorder og årsklasserekorder, både i kort- og langbane.
Det registreres rekorder fra aldersgruppen 11 år og opp til 19 år. Rekordene i Open-klassen er
bestetid uavhengig av alder på svømmer.
Disse rekordene har tidligere blitt oppdatert på hjemmesiden årlig. Nå er listene blitt med
levende og vil bli oppdatert fortløpende, etterhvert som rekordene settes.
Tross et spesielt konkurranseår er det satt hele 10 kortbanerekorder i 2020! Ni av disse ble tatt
i Stavanger. Nye rekorder meldes fortløpende inn til dommer@askersvom.no
Link til «Klubbrekorder» finner du på vår hjemmeside, under svømming.
Tron Hvalstad Pokal
Asker Svømmeklubb ble egentlig dannet i 1957 hjemme hos Per
Thynnes. Til da hadde den eksistert som en undergruppe av Holmen
Idrettsforening. Før dette hadde aktivitetene begrenset seg til stuping.
Klubbens første formann het Tron Hvalstad.
I 1963 ble igjen Asker Svømmeklubb en del av Holmen Idrettsforening,
og denne sammensmeltingen vedvarte til 1. januar 1971. Klubbens
daværende formenn var to engasjerte menn ved navn T. Hvalstad og
N. O. Wejset.
Hvert år deles «Tron Hvalstads pokal» ut til beste gutt og beste
jente i klubben, målt etter høyest oppnådde FINA poeng på EN øvelse.
En stor takk til Tone Lauritzen for god bistand for å få denne
oversikten på plass.
Det jobbes med å få komplettert listen, så er det noen som sitter på
mer informasjon – ta kontakt!
Oversikten over hvem som har blitt tildelt «Tron Hvalstads
pokal» ligger nå ute på våre hjemmesider, under svømming.

Mona Underdal-Loktu
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REN UTØVER

Informasjon om ren utøver
I ASK-nytt nr 4 (oktober 2020) skrev vi om at Asker Svømmeklubb skal
sertifiseres og bli «Rent idrettslag». Covid-19 satte en effektiv stopper
for at kunne gjennomføre arbeidsprosessen på alle treningsgruppene,
men vi fikk gjennomført dette på Elite ung, alle ansatte og styret. På
bakgrunn av dette, skal det nå utarbeides en handlingsplan. Dette blir
kommunisert ut når planen er ferdig.
En videreføring av «Rent idrettslag», er «Ren utøver». Dette
er et gratis e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat.
Gjennom sju korte opplæringsmoduler på 3 til 4 minutter, vil du lære det
viktigste innen antidoping. Hver modul er bygget opp med video,
oppgaver og fakta.
Dette skal ALLE medlemmer som fyller 15 år i 2021 og eldre
gjennomføre. Også alle som ikke er konkurransesvømmere.
På elitepartiene skal alle utøvere gjennomføre, uavhengig av alder. Det
oppfordres også at foresatte tar «Ren utøver», da det er mye viktig
informasjon om kosttilskudd og medisiner blant annet.
E-læringsprogrammet finner du på www.renutover.no, og diplomet skal
sendes inn til dommer@askersvom.no

Mona Underdal-Loktu
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BLI SVØMMEDOMMER!
Til alle forsatte i Asker svømmeklubb
Har du lyst til å bidra slik at Asker SK kan
arrangere stevner i fremtiden? Da håper jeg du
leser litt videre.
For å kunne arrangere stevner, trengs det er god
del dommere rundt kanten. Vi har en del
dommere i klubben i dag, men trenger flere!
Å kunne arrangere et approbert stevne i
Holmenhallen må vi minimum ha 14 dommere
rundt bassenget. Et mesterskap krever 32. I tillegg
arrangeres det stevner rundt omkring i fylket,
som også trenger litt bistand. Slik vi trenger, når
Asker SK arrangerer stevner.
Å være dommer krever ingen forkunnskaper om
svømming, det eneste kravet er at du er over 14
år og kan lese/skrive. Å være dommer vil gi deg
mye kunnskap om idretten, og du vil ha den beste
utsikten. Kurset er gratis for deltaker, og som
dommer får du en godtgjørelse på 200 kroner pr
svømmeøkt. Det er ikke et tidskrevende
kurs; nettbasert selvstudie på ca. 2 timer før 6
timer fysisk kursdag somavsluttes med en
eksamen.
Høres dette interessant ut, ikke nøl med å ta
kontakt.
NSF har satt opp ett nettbasert kretsdommerkurs.
Kurset er gratis. Meld på her>>

Mona Underdal-Loktu
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JANUAR 2021
Våre sponsorer

Foto: Max Emanuelson

Takk for støtten!

Oppsumering av Januar Trening Elite Sr/Jr
Det nye året startet bra med bassengtrening 3. Januar, men
så kom beskjeden senere på kvelden at inndørs og utendørs
trening ble forbudt. Det stoppet oss ikke likevel fra å kunne
trene, med litt inspirasjon fra to av verdens største fotballlag,
gjennomførte vi Zoom-treninger + individuelle treninger. Noe
som fungerte kjempe bra.
Ikke mange dager senere åpnet det for ute-trening. Vi åpnet
igjen Viking gymmet vårt bak svømmehallen og opprettholdt
styrken vår samtidig som vi annhver dag trente hjertet og
lungene våre på ski. Med flotte skiforhold både på Eidsletta og
Solli, og en gjeng med variert ski erfaring trosset vi kulden og
gjennomførte både skiturer og intervalltreninger. Hjertet og
lungene vet ikke om det er svømming eller ski vi gjør, så
utholdenheten ble bevart.
21. Januar kunne vi endelig få kjenne på klor lukta og hoppe
uti bassenget og holde på med det vi elsker, Svømming.
Siden vi kom uti bassenget igjen har vi begynt å bygge opp
vannfølelsen igjen og trent godt i våre kjente omgivelser!

Sander & Tero
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