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To måneder ut i 2021 trener vi fortsatt alene i
bassenget. Organisert trening og aktivitet
innendørs for alle over 20 år er ikke tillatt.
For Asker Svømmeklubb betyr det at vi ikke
kan organisere trening for Masters, vi kan
ikke ha svømmeopplæring og vanntrim for
voksne og vi kan ikke organisere baby- og
småbarnsvømming. Vi har lov til å
gjennomføre trening og opplæring for barn
og ungdom opp til 20 år, og det er vi veldig

glade for. Vi har jobbet iherdig med trening i basseng fra midten av
januar og frem til i dag – og i vinterferien fikk alle treningsgruppene
fra Intro til Elite senior gode treningsøkter i basseng. I slutten av
februar trodde vi fortsatt litt på LÅMØ (Landsdel årsklassemønstring)
i april, men med ny smittebølge på vei, blir nok alle de store
konkurransene utsatt til tidligst en gang på sommeren.
Internkonkurranser kan vi ha, og så lenge vi holder oss i små grupper
og innen samme kohorter som vi trener i til hverdags, er det fult
mulig for oss å arrangere klubbstevne. Denne helga går Asker Cup 1
av stabelen der vi setter opp konkurranser for Intro, Start og
Konkurranse lørdag og søndag formiddag og for de tre Elite gruppene
lørdag og søndag ettermiddag. Det blir konkurranse med dommere
og tidtakere og for de som jakter på rekorder og personlige
forbedringer, vil tidene som settes bli gjeldene for senere
mesterskap. For de yngre blir det moro å forsøke seg i ett lokalt
klubbmesterskap. Dette blir ett arrangement med så få personer som
mulig i hallen bortsett fra utøverne. Vi må fortsatt holde avstand og
begrense antall personer i garderobene samtidig, men vi krysser
fingre for at det gir mange en god opplevelse og at dette gjør oss
klare for fremtidige konkurranser.
Svømmeskolen er i gang og vi ser mange lykkelige barn som kommer
ut av hallen etter endt trening. Dessverre får ikke foresatte bli med
inn i garderobene, men vi har koronavakter i hallen alle dager det er
opplæring i terapibassenget. Dessverre har vi måttet endre noe på
ukedager for opplæringen, men slik må det bli så lenge vi har de
restriksjonene vi har i dag. Vår viktigste oppgave som klubb er å tilby
aktivitet til så mange barn og unge som vi bare klarer og det tar vi på
største alvor.

Kari

Følg oss på Sosiale Medier
@askersvommeklubb

@askersvommeklubb
SIDE 1

50 ÅRS
JUBILANTEN
Asker svømmeklubb ble stiftet allerede tilbake i
1957. Det var da Per Thynnes som dannet
klubben. Frem til da var svømmegruppen en del
av Holmen idrettsforening. Tron Hvalstad fra
klubbens førset formann – derav Tron Hvalstads
pokal som deles ut hver sommer til utøveren i
klubben med beste prestasjon både blant
guttene og jentene.
Svømmeklubben gikk tilbake til Holmen
idrettsforening i 1963 og var sammen med
idrettsforeningen frem til 1971. Fra 1971 og
frem til i dag har Asker svømmeklubb vært ett
selvstendig idrettslag. Dette er bakgrunnen for
1971 som stiftelsesår og årets jubileum.
Å ha jubileum midt i ett korona år kan komme til
å by på utfordringer, men vi satser friskt på at
det i løpet av året skal bli mange hyggelige små
og store opplevelser og markeringer.
Så langt har vi hatt en logo konkurranse og vi er
stolte over at vi kan presentere vår
jubileumslogo for dere, designet at Martine
Andersen. Alle innslagene kan sees på
hjemmesiden og alle innslagene blir premiert.

50 års jubilanten er utover litt koronanedtrykt, ved
godt mot, viser stor pågang og optimisme og har
som de fleste 50 åringer god livserfaring, solid
økonomi og ønsker å fremstå som vital og sprek.
Godt jubileumsår!

Kari

SIDE 2

ASK Utviklingstrapp alle grener
Asker Svømmeklubb har utrolig mye å by på, og det er vi svært stolte
av. Vi ønsker å være en klubb med et bredt tilbud innen flere grener,
og mange er kanskje ikke klar over alle utviklingsmulighetene og
valgene du har hos oss. Vi har derfor jobbet mye med utvikling av
tilbudene og tydeliggjøring av mulighetene i vår nye sportlige plan for
bredde som du kan lese her.
Utviklingstrappen vår er bygget opp med base i begynneropplæringen i
svømmeskolen. Når man har bestått selungemerket (eller senere
nivåer) har man mulighet til å fortsette til videre opplæring innen
svømming, synkron, stup, minipolo eller vill i vann. Innen svømming,
stup og synkron vil du også kunne delta på treningsgrupper etterhvert
som du utvikler dine ferdigheter innen disse grenene.
Modellen nedenfor er basert på utvikling av disse tilbudene over de
neste fire årene, frem til 2024. Noen vil merke seg at modellen viser
tilbud vi ikke har pr idag, som treningsgruppe i stup, alle nivåer på
minipolo og flere nivåer på vill i vann. Klubben vil fremover jobbe videre
med disse tilbudene, både i form av videreutvikling av eksisterende
tilbud og gradvis utvikling av nye tilbud. Vi vet at det er etterspørsel på
flere av breddetilbudene våre, og håper å kunne tilby flest mulig barn
og unge muligheten til å delta på aktiviteter i svømmeklubben. Ta
gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å prøve et av våre tilbud!

SIDE 3

MÅNEDENS
INSTRUKTØR

Nora Vælitalo
1.) Hva heter du og hvor gammel er
du?
Jeg heter Nora Vælitalo og jeg er 18 år.
2.) Hvor lenge har du vært instruktør
hos oss?
Jeg har vært instruktør i Asker
svømmeklubb siden jeg selv sluttet som
utøver. Jeg ble ansatt i april 2019!
3.) Hvilke erfaringer har du gjort deg i
jobben?
Gjennom jobben har jeg lært å samarbeide
med både barn og voksne, og om det å ha
og ta ansvar. Erfaringene som å kunne
samarbeide, ta ansvar og å være fleksibel
er noe jeg definitivt vil ha nytte av senere i
livet.

4.) Hva er ditt beste minne som instruktør?
Det er vanskelig å kun plukke ut ett minne, men de beste minnene kommer av å spre
svømmeglede og se mestring hos barna.
5.) Hva har instruktørjobben betydd for deg?
Instruktørjobben betyr mye for meg. Jeg elsker jobben min da verdien av å lære barn å svømme er
viktig. Samtidig som at det alltid er gøy å komme på jobb. Alle ansatte i klubben er hyggelige og det
er er et fantastisk sosialt og lærerikt miljø.

SIDE 4

NEMUS NESBRU
- ET ATTRAKTIVT
SAMARBEID

Vi er nå kommet godt i gang med samarbeidet
med Nemus Nesbru. Som mange kjenner til fra
tidligere artikler, er denne avtalen en styrkning av
det tilbudet vi har til våre aktive utøvere.
Samarbeidet går på skadeforebyggende arbeid,
kyndig hjelp/behandling dersom en skade
inntreffer, samt rabatterte priser. Vi erfarer at
samarbeidet fungerer svært tilfredsstillende.
Vi har hatt besøk av Nemus på svømmeøkter,
hvor de får oversikt over hvordan vi trener og for
å bli bedre kjent med utøverne. Neste fase er at vi
skal foreta en «screening» av eliteutøverne med
tiltaksplaner for den enkelte utøver.
Flere har også benyttet seg av behandlingstilbudet og vårt inntrykk er at dette fungerer veldig
bra. Les mer om hvordan du kan benytte deg av
samarbeidet her.

Her ser vi Gustav
Bandlien, en av
våre flinke unge
utøvere, som får
behandling av
skulderen hos
fysioterapeut
Erland Egge.

Rolf
SIDE 5

ANTIDOPING OG
ALKOHOLPOLICY

Klubben ble ferdig sertifisert som Rent idrettslag i
desember. Nå skal vi begynne på
gjennomføringen av handlingsplanen som ble
satt da. Et punkt på denne handlingsplanen er at
alle utøvere som fyller 15 i år og eldre skal
gjennomføre «Ren utøver». Her er det mange
som fortsatt ikke har sendt inn diplom. Dette må
gjøres, og purringer vil bli sendt ut.
Som et ledd i å være et «Rent idrettslag» har
klubben nå også en Beredskapsplan for
dopingsaker. Denne vil dere finne på vår
hjemmeside, under Klubben vår – Antidoping.
Vår klubbhåndbok er også oppdatert i henhold til
vår antidopingpolicy; se kap. 6.4 Klubbens
antidopingarbeid.
Klubben har også utarbeidet en Alkoholpolicy!
Denne er viktig å lese og sier hvordan vi vil ha det
i vår klubb når det kommer til idrett og alkohol.
Alkoholpolicyen finner dere på vår hjemmeside
under Klubbhåndboken og under kapittel 7. Her
ligger også klubbens retningslinjer når det
kommer til rusmiddler.

Mona Underdal-Loktu

SIDE 6

VINTERFERIE
Våre sponsorer

Foto: Max Emanuelson

Takk for støtten!

Oppsumering av vinterferieleir Elite jr/sr
Turen skulle egentlig gå til Bømlo på vestlandet, men
restriksjoner og anbefalinger satte en stopper for det, hindret
det ikke oss i å ha en vinterferieleir her hjemme i trygge
omgivelser på Holmen. Med økt treningsvolum og intensitet på
treningen og noen tøffe styrketreninger er vi ekstremt fornøyd
med treningskvaliteten denne uken. På tirsdagen fikk vi besøk
på ettermiddagsøkten, av Birte fra Nemus Nesbru (fysioterapi),
vår nye samarbeidspartner. Hun kom og observerte både
styrke og svømmeøkten, så hun fikk et innblikk i hverdagen til
utøverne. Onsdagen etter svømme økten dro hele gjengen til
det flotte klubbhuset vårt for å diskutere spilleregler for
gruppen vår. Utøverne ble satt i gang med gruppeoppgaver og
vi formet regler for gruppedynamikken vår! Mens utøverne
jobbet overrasket Tero og Sander de med takeaway pizza og
brus og hadde en hyggelig pause fra oppgavene.
Den andre sosiale aktiviteten vi hadde var en filmkveld etter
ettermiddags treningen på torsdagen, det ble en fin kveld med
godis og snacks og filmen «21». Det ble en flott uke med
trening og sosiale aktiviteter etter omstendighetene i «disse
tider». Tusen takk for en herlig uke!

Sander & Tero
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VINTERFERIE

Oppsumering av vinterferieleir Elite Ung
Ordtaket «borte bra, men hjemme best» ble betegnende for årets vinterferieleir. Jeg tror ikke
nødvendigvis at utøverne er enig i dette utsagnet, men det var ingen ting å utsette på verken
trening eller innsats. Vi hadde alle sett frem til treningsleir på Lampeland, men når dette ikke ble
mulig pga reiserestriksjoner, må vi kunne konkludere med at vi fikk en fin treningsuke med meget
bra utbytte for deltagerne.
Treningsleiren startet lørdag, med «mini-stevne» sammen med Elite Sr og Jr. Hensikten med
denne uformelle konkurransen var å teste fart, få en skikkelig gjennomkjøring med høy intensitet
gjennom å simulere en konkurransesetting. Det gikk over all forventning og vi fikk mange svar på
hvordan det står til med treningsutviklingen.
Elite Ung fikk gjennomført 10-11 økter i løpet av «ferien», i tillegg til 3 landtreningsøkter. Ved
ukens slutt hadde vi tilbakelagt mellom 42 og 50km, litt avhengig av alder og treningserfaring. Det
betyr at vi var helt på nivå med treningsleiren i Poznan i 2020.
Når det gjelder det sosiale aspektet ved leiren så er det klart at det ikke blir helt det samme som
«borteleir», men vi fikk avholdt en veldig hyggelig pizza og filmkveld midt i uken og innviet vårt nye
klubbhus. Sistnevnte er et veldig bra tiltak for klubbens svømmere med tanke på å ha et sosialt
samlingssted, samt at det er tilrettelagt for lekselesing og avslapning før og etter trening. Dette er
et supert tilbud vi er veldig takknemlig for at er kommet på plass! Takk til administrasjon, styret,
Joakim Tronstad og øvrige svømmere som har vært med på å gjøre dette til en realitet!

Rolf
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EN SOMMMER
FULL AV
AKTIVITET!
Bli med på noe gøy i sommer!
I sommer slår vi på stortromma og arrangerer flere og
nye aktivitetstilbud til barn og unge. Selv med Corona
og «hjemmesommer» er det fult mulig å få morsomme
og sosiale opplevelser, nye venner og kanskje du lærer
deg noe nytt! Vi har planlagt et variert tilbud av
aktiviteter for barn og unge.
Påmeldingen til sommeraktivitetene vil åpne
fredag 12. mars, og blir informert om via epost fra
tryggivann.no, på hjemmesiden og i våre sosiale medier.
Vi har jobbet over en lengre periode med å kunne tilby
et best mulig aktivitetstilbud for eksisterende og nye
medlemmer, og er glade for å kunne informere om at vi
fortsetter med eksisterende tilbud som Splashcamp og
Outdoor Adventure camp, men at vi også har fått flere
nye tilskudd til aktivitetene våre!
Aktivitetstilbudet - kort forklart
Splashcamp - svømmeopplæring på begynner og
videregående nivå + uteaktivitet
Outdoor Adventure Camp - Utendørs sommerleir
med fokus på friluftsliv og uteaktiviteter
Intensivkurs - Intensiv svømmeopplæring over 4
kvelder
Camp Risenga - idrettscamp med svømming, tennis
og turn
Camp Holmen - idrettscamp med svømming, turn
og potensielt også judo!
I tillegg vil klubben jobbe med flere tilbud frem mot
sommeren. Informasjon om alle tilbudene ovenfor
finner du her. Vi anbefaler å følge med for
oppdateringer om de ulike tilbudene. Så krysser vi
fingrene for at dette blir verdens beste
hjemmesommer!

Sara
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SNART
ÅRSMØTE
NYE PLANER
Årsmøtet avholdes 17.03.2021 klokken 18.00-19.00
på zoom. Hele invitasjonen til årsmøtet kan du se
her.
I forbindelse med årsmøtet vil også flere nye planer
presenteres og eventuelt godkjennes. Styret setter
derfor pris på at medlemmene våre leser gjennom
planene og kommer med innspill dersom man har
noen.
Nye planer
De nye planene som vil godkjennes på årsmøtet er:
Virksomhetsplan 2021-2024
Sportslig plan svømming
Sportslig plan bredde
I disse planene finner du mye spennende lesning
om hvilke områder klubben kommer til å fokusere
på de neste årene. God lesning!
Støtt oss gjerne som medlem
For å ha stemmerett på årsmøtet må man
naturligvis ha betalt medlemskontigent for 2021.
Men utenom stemmeretten har vi også flere
medlemsfordeler (og jobber kontinuerlig med
dette), og vi vil derfor informere om muligheten for
å bli støttemedlem hos oss. Du kan være
støttemedlem som foresatt, besteforelder eller
bare en ASK supporter. Ønsker du å vite mer om
hvordan du blir medlem og hvilke fordeler det gir
kan du lese mer her.

Sara
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FACEBOOK
GRUPPER

Oppdatering Facebook grupper
De fleste treningsgruppene i klubben har egne Facebookgrupper.
Dette er en intern informasjonsarena for utøvere, foresatte, trenere og
administrasjonen i klubben. Andre familiemedlemmer, venner ++ får ikke
være inn i gruppene.
To ganger i året blir disse gruppene gjennomgått, og medlemmer som
ikke hører hjemme der blir fjernet. Det er lett å glemme å melde seg ut,
når for eksempel en utøver rykker opp et nivå.
Denne gjennomgangen er nå foretatt for vårsemesteret, og mange er
fjernet som medlemmer i gruppene. Det tilstrebes å ikke fjerne noen som
hører til i gruppene, og vi kryssjekker navn opp mot klubbens database.
Derimot er undertegnende høyst menneskelig, så feil kan skje.
Skulle du blitt fjernet fra en gruppe du mener du hører til, så er det bare å
legge seg til gruppen påny. Da har det beklageligvis skjedd en glipp.
De ulike treningsgruppene på Facebook er:
·ASK – Speed Training
·ASK – Intro og Start
·ASK – Konkurranse
·ASK – Elite ung
·ASK – Elite junior
·ASK – Elite senior

Mona Underdal-Loktu
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