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Hei alle sammen.
Vi har måttet gjøre ny endring eller justering
på treningsplanen for alle treningsgruppene
da bassenget pr 27. mai 2021 er åpent for
publikum. Vi kan bare beklage den lange
rekken av endringer siste året. Fra uke 27
skal Holmen svømmehall stenge i 6 – 8 uker
pga reparasjoner i dusj og garderober. 

Det vil komme informasjon til hver enkelt treningsgruppe og alle på
svømmeskolen, på hvor og hvordan alternativ trening og oppstart fra
høsten blir.

Jeg vil takke alle for en utrolig tålmodighet og krysser fingre for at det
går litt lettere fra september av og utover høsten. 

I denne fasen av gjenåpningen er det fortsatt i Asker ikke lov med
organisert trening innendørs for voksne, men jeg krysser fingre for at
vi fra oppstart høsten 2021 kan invitere masters, voksne som vil lære
å svømme, baby, småbarn og alle deltakerne på vanntrim tilbake i
bassenget.

Asker svømmeklubb har mange aktiviteter på agendaen i
sommermånedene, og vi har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å gi
gratis svømmeundervisning for svært mange barn i kommunen vår i
løpet av sommeren. I tillegg til gratis svømmeundervisning for barn, er
det et krav at prosjektet skal gi sommerjobb til ungdommer. 

De fleste plassene både på sommersvøm, intensiv svømmeopplæring
og campene er fylt opp og vi har kun noen få ledige plasser i enkelte
av ukene. 

Lørdag 5. juni er går «Hele Norge Flyter» av stabelen, der alle som kan
skal flyte fra 1337 til 1340. Vil du lese mer, se hjemmesiden til Hele
Norge Svømmer, www.helenorgesvommer.no
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Først av alt, gratulerer alle sammen med 50 årsjubileet. Jubileet markerer at klubben ble etablert
som en egen organisasjon uavhengig av Holmen Idrettsforening i 1971. Klubbens aner kan imidlertid
spores lengre tilbake enn dette. Asker Svømmeklubb ble dannet allerede i 1957, men ble innlemmet
i Holmen Idrettsforening i 1963. Jubileet må feires. Det planlegges derfor med en større
jubileumsmarkering på sensommeren, samt at ASK Nytt kommer til å presentere ulike temaer fra
klubbens lange og ærerike (!) historie i de videre utgavene i 2021.

Forhåpentligvis går vi nå mot lysere tider i dobbelt forstand. Vår og sommer akkompagneres av
håpet om en slutt på pandemien og de medfølgende smitteverntiltakene. Sportslig er klubben
allerede tilbake i nær normale treningsrutiner og mesterskap planlegges allerede på løpende bånd.
De store høydepunktene fremover vil være NM Langbane allerede i juli, LÅMØ i september og NM
Kortbane i november. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til pandemien og gjennomføringen av disse,
men vi håper på det beste.

Det er verdt å gi en stor honnør til våre ansatte som det siste året har vært igjennom to runder med
permitteringer. Dette har vært den stor belastning for hver enkelt, både økonomisk og personlig.
Allikevel har de greid å opprettholde et treningstilbud og holde hjulene i gang i klubben. Dette er
både utøverne og vi foresatte utrolig takknemlige for. Det er nok ingen overdrivelse å si at det
aktivitetstilbudet som klubben har greid å opprettholde, har bidratt til å gjøre pandemitilværelsen
lettere for utøverne, både fysisk og psykisk. Vel vitende om de negative konsekvensene for den
enkelte, var det ingen enkel beslutning for styret å gå til det drastiske skrittet å permittere ansatte. Vi
mener imidlertid at dette tross alt var en riktig beslutning. Forutsatt at klubbens forventninger til de
kommende støttetiltakene fra myndighetene slår til, har disse drastiske tiltakene bidratt til at
klubben kan komme ut av pandemien med en noenlunde sunn økonomi. 

NOEN ORD FRA
STYRELEDER
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17. mars ble det avhold årsmøte i klubben. Årsmøtet valgte
nye styremedlemmer og den nye styresammensetningen er
nå operativ etter styremøte 19. april. På årsmøtet ble også
styrets forslag til virksomhetsplan med tilhørende sportsplan
for perioden 2021-24 vedtatt. Dokumentene er tilgjengelige
på klubbens hjemmeside. Jeg anbefaler alle å ta en titt på
disse.

Klubben går en travel tid i møte på mange områder.
Utøverne forbereder seg til de kommende mesterskapene. I
tillegg planlegges det med en rekke arrangementer for barn
og unge i sommermånedene. Dette vil være arrangement
som klubben både arrangerer i egenregi og sammen med
andre idrettslag i Holmen-området. Det positive med disse, i
tillegg til inntektene og det brede tilbudet til barn og unge, 
er at arrangementene gir sommerjobber til de av våre
instruktører som ønsker dette. Administrasjonen har også
hektiske dager i forbindelse med planlegging av
Svømmeskolen og Barnehagesvøm. I tillegg har to av våre
ansatte dessverre valgt å søke nye muligheter utenfor
klubben. Sara Paulsen som har vært breddeidrettsansvarlig
og bl.a. har hatt ansvaret for ASK Nytt, klubbens
hjemmesider og mye annet, har takket ja til ny jobb i en
annen bransje. Sander Klev som har vært elite-trener, har
bestemt seg for å starte studier. En stor takk til begge to for
alt de har gjort for klubben. Administrasjonen er nå i gang
med å rekruttere og ansette erstattere for Sara og Sander.

Med håp om at pandemien er på hell ønsker jeg alle utøvere,
foresatte, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god
sommer.

Med vennlig hilsen,

Noen ord fra styreleder
- fortsettelse
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Sara har besluttet at hun vil bli sørlending og Sander vil bli
student. Vi er leie for å meddele at vi mister to av våre gode
medarbeidere i løpet av sommeren. Men slik er livet, og vi er
stolte over at de tar gode og viktige beslutninger for seg selv
og sin egen framtid.

Sara har vært hos oss siden 2014 år, 5 år som synkrontrener
deltid og de 2 siste årene som 100% ansatt, men nå har hun
valgt ny kurs. Hun har fått seg jobb i Mandal og skal bosette
seg i Spangereid i Lindesnes kommune. Sara har hatt mange
roller i Asker svømmeklubb og har vært innom skolesvømming
og barnehagesvømming, hun er synkrontrener og har hatt
breddeansvaret. Sara har også hatt ansvaret for hjemmesiden
og sosiale medier, hun har booket leire og stevner og har
sittet med ulike prosjekter, nå sist arrangering av alle camper
og sommersvøm som går av stabelen denne sommeren. Vi
takker Sara for stor innsats og engasjement og vi kommer til å
savne henne.

Sander har vært hos oss i ett knapt år. Med erfaring som
Norgesmester i ryggsvømming har han gått inn i rollen som
assisterende Elite trener med største selvfølge. Som
Norgesmester vet han godt hva som kreves for å nå helt til
topp. I tillegg har han vært – og er, en god rollemodell for
yngre utøvere i klubben. Sander har bestemt seg for å søke
lykken i Trondheim som student og vi kan bare gi han de
beste ønsker med på veien. Vi er sikre på at han vil nå sine
mål – han vet jo hva som skal til. Vi takker Sander for stor
innsats i perioden både som utøver og Assisterende Elite
trener.

Begge stillingene vil bli besatt og vi jobber nå med
rekrutteringen.

S A R A  O G  S A N D E R
S L U T T E R
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Sommeren nærmer seg med stormskritt og
svømmeskolen takker herved alle for en
annerledes men flott sesong.

De neste 2 ukene skal svømmeskolen ha fokus på
vurderinger og anbefalinger for videre påmelding.
Anbefalingen benyttes under fortrinnsrett, som
åpner mandag 14.06 klokken 13.00 for
eksisterende deltakere. Høstens svømmeskole-og
kurstilbud åpner for påmelding torsdag 17.06 kl.
13.00.

SISTE NYTT FRA
SVØMMESKOLEN
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Uke 24 er det siste uken for svømmeskolen. På alle avslutningsdagene skal deles ut merker og
diplomer til både små og store.

Alle begynnergruppene skal gjennomføre livredning og førstehjelp. Barna går gjennom
livredningsteori, bader med redningsvester og bader med klær. Klærna blir tatt av i vannet, for å
deretter bli brukt til å øve på å redde andre. Dagen avslutter med merkeutdelelse, hvor alle barn får
utdelt diplom eller merke for bestått eller deltatt nivå.

På de videregående gruppene har barna distansesvømming.
Alle Selgruppene får mulighet til å prøve seg på «jeg kan svømme knappen». Svømmeknappen er
definisjonen av svømmedyktighet, og lyder som følger: Fall uti på dypt vann, svøm 100 meter på
magen og underveis plukke opp en gjenstand med hendene, stopp og hvil-> flyt på mage, rull over,
flyt på rygg-samlet i 3 min. Svøm deretter 100 meter på rygg og ta seg opp på land.
Sjøløvegruppene prøver seg på 500- eller 1000m knappen, og delfin og hai på 1000m knappen.
Avslutningsvis får også disse gruppene diplom eller merke for bestått eller deltatt nivå for sesongen
som har vært.

Vi ser frem til en lærerik og morsom avslutning av semesteret med mye applaus og mange stolte
barn!

På vegne av administrasjonen, trenere og instruktører ønsker jeg alle en riktig god sommer!

Vi sees til høsten!



Nyhet! Utendørs barnehagesvømming!

Ett spennende prosjekt er under planlegging for barnehager i Asker kommune i sommer. 
Vi tilbyr vanntilvending ute på stranda til de barnehagene som kunne tenke seg å bli med. 
Nå om dagen jobber vi med gjennomføring, livredningkompetanse ute for instruktørene og
et godt og spennende program for skoleknertene. Vi vil jobbe med rebus, livredning, dykking
og flyting, redningsvester og hvordan man ferdes ved, og i, vann ute. Dette tror vi vil bli en
fantastisk erfaring, og vi har allerede mange spente påmeldte. 2021 blir ett prøveår for
denne ordningen, og vi håper og tror at dette blir ett stabilt tilbud i fremtiden. Vi krysser
fingrene for gode tilbakemeldinger fra små og store og ser lyst på sommerens aktiviteter.

Har du lyst til å vite med om barnehagesvømming eller utendørs barnehagesvømming? Ta
kontakt med oss på barnehage@askersvom.no, så svarer vi så raskt vi kan!

SIDE 6
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 1.) Hva heter du og hvor gammel er
du? 
Jeg heter Fredrikke von Honningen-Huun
og er 18 år gammel.

2.) Hvor lenge har du vært instruktør
hos oss? 
Jeg har vært instruktør i Asker
svømmeklubb siden sommeren 2019, snart
2 år.

3.) Hvilke erfaringer har du gjort deg i
jobben?
I jobben som instruktør har jeg lært meg
mye. Blant annet hvordan man skal lede en
gruppe med ulike behov, og tilpasse
trening etter forskjellige utfordringer og
barn. Jeg har lært å løse nye utfordringer
som stadig dukker opp og som må løses på
kort tid. 

M Å N E D E N S
I N S T R U K T Ø R

Fredrikke von Honningen-Hiiun

4.) Hva er ditt beste minne som instruktør?
Mitt beste minne som instruktør må være splashcamp i fjor sommer. Da var vi en god gjeng hele
uken som jobbet sammen, og også med mange kule barn som vi ble godt kjent med i løpet av
uken. Vi gjorde mange morsomme aktiviteter og så stor fremgang hos barna på kort tid.

5.) Hva har instruktørjobben betydd for deg? 
Jeg har vokst og utviklet meg enormt mye i denne jobben. Jeg kjenner stor mestringsfølelse både
når barna får til noe nytt og når jeg klarer å løse ulike utfordringer. Jobben hjelper meg å utvikle og
lære for å tilpasse meg andre menneskers syn, behov og utfordringer.

SIDE 7



For en sommer dette blir! Aldri før har Asker
Svømmeklubb hatt så mange sommerleire og
sommeraktiviteter planlagt. Jeg tror vi faktisk er den
svømmeklubben i Norge med flest aktiviteter planlagt for
sommeren 2021! Det er utrolig gøy! 

I år har vi et bredt spekter av tilbud for barn og ungdom,
og kan melde om en rekordpåmelding til samtlige tilbud!
Dette er vi svært glade for, og takker for tilliten. Vi lover å
gjøre vårt beste for å gi alle påmeldte deltakere gode
opplevelser, mestring og mye morsome aktiviteter
sammen med andre barn. 

Rekordmange plasser og påmeldinger
Totalt har vi over 670 plasser til våre sommeraktiviteter,
fordelt på Sommersvøm, Vill i Vann Camp, Splashcamp,
Camp Holmen, Camp Risenga, Outdoor Adventure Camp
og Intensiv Svømmeopplæring.

De fleste tilbudene er fullbooket, men vi har noen ledige
plasser. Full oversikt over alle aktivitetene finner du her>

Stor etterspørsel til Sommersvøm
Vi har vært så heldige å få tildelt midler fra
Gjensidigestiftelsen til å arrangere Sommersvøm - gratis
svømmeundervisning for barn og unge mellom 5 og 14
år i Asker. Hvert barn får 10 timers gratis
svømmeundervisning, fordelt på 2 timer hver dag,
mandag-fredag.

Totalt har vi mulighet til å gi 360 barn plass på
sommersvøm, men vi har over 800 barn på venteliste til
disse plassene! Dette vitner om at tilbudet er svært
attraktivt for mange, og vi skulle ønske vi kunne gitt flere
plass på Sommersvøm hos oss. 

Det er derfor gledelig å kunne informere om a vi i tillegg
til å arrangere Sommersvøm i uke 25, 26, 28 og 29, også
har fått bassengtid til Sommersvøm i uke 27 og 30!

TIDENES
AKTIVITETSSOMMER!
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2 ekstra uker med Sommersvøm!
Med de to ekstra ukene i 27 og 30 har vi nå muligheten til å ta inn
45 nye barn hver uke, toalt 90 barn. Har du lyst til å melde ditt barn
på til sommersvøm disse ukene finner du all informasjon om
Sommersvøm her>. Påmeldingen til uke 27 og 30 er nå åpen, mens
plassene for 28 og 29 er delt ut, og uke 25 og 26 deles ut imorgen,
onsdag 02.06. 

Vill i vann Camp for ungdom
Vår andre gratis sommeraktivitet denne sommeren er Vill i Vann
camp som er sponset av Sparebankstiftelsen og Norges
Svømmeforbund. Vill i Vann camp har fokus på varierte aktiviteter i
basseng og utendørs, med blant annet svømming, synkron,
vannpolo, SUP, Kajakk og andre uteaktiviteter. De 15 plassene til
denne campen ble revet bort kun etter 2 timer! Vi gleder oss veldig
til å ta imot disse flotte ungdommene i uke 25. 

Flotte sommerleire med andre idrettsklubber
I sommer gjør vi mye nytt som du sikkert har forstått, og to av våre
nye Sommerleire har vi laget i samarbeid med Asker Turnforening,
Asker Tennisklubb og Asker Judoklubb. Dette har resultert i
sommerleirene Camp Holmen og Camp Risenga. Her får deltakerne
bryne seg på 3 ulike idretter pr dag, med svømming, turn og judo
på Camp Holmen uke 26, og svømming, turn og tennis på Camp
Risenga i uke 31. Camp Holmen er fullbooket, men vi har fortsatt
ledige plasser på Camp Risenga. 

Splashcamp, Outdoor Adventure Camp og Intensiv
Svømmeopplæring
Vi må også nevne våre "orginale" tilbud som Splashcamp og
Outdoor Adventure Camp (selv om OAC var nytt ifjor!). Her har også
plassene gått fort unna, men vi har ledige plasser i uke 31 (OAC) og
32 (Splashcamp vg. nivå). I tillegg er det noen få ledige plasser på
intensiv svømmeopplæring i uke 26. 

Vi gleder oss veldig til denne sommeren!

TIDENES
AKTIVITETSSOMMER! -
FORTSETTELSE
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1.Hvem er du og hva er din rolle i klubben nå?
Mitt navn er Randi Larsen. Jeg er født i Asker for 75 år siden. 
I dag er jeg den eldste aktive svømmeren i Asker Svømmeklubb. 

2. Du var med på å starte opp Asker Svømmeklubb, kan du fortelle litt om historien?
På Hvalstrand var det fra åpningen i 1934 et stupmiljø i tårnet. Dette miljøet arrangerte
skolemesterskap i svømming for skolene i Asker. Mesterskapet foregikk i utendørsbassenget i
Slemmestad. Etter et skolemesterskap fikk jeg lyst til å bli konkurranse svømmer. 
Min svømme "karriere" startet i 1958 i en svømmeklubb i Oslo. Etter noen år begynte to jenter til
fra Asker, Inger Johanne Hansen og Gunn Hvalstad, å svømme i Oslo. Dermed var vi tre fra Asker.

Da Bondihallen åpnet i 1969 var stupmiljøet på Hvalstrand og vi tre jentene som hadde svømt i
Oslo, klare til å starte en svømmeklubb. Det ble imidlertid ikke egen klubb, men en svømmegruppe i
Holmen IF. Leder for svømmegruppen var Trond Hvalstad. I 1971 gikk svømmegruppa ut av Holmen
IF og Asker Svømmeklubb ble stiftet. Bergenseren Niels Veiseth ble valgt til klubbens første
formann. Han hadde erfaring fra svømmemiljøet i hjembyen.

3. Hvor og hva trente dere den gang? Fortell gjerne en god historie/om et godt minne
I Bondihallen fikk svømmerne tildelt tid tre ganger i uken. Første treneren var Jarl Schrøder, som var
gift med meg. Han hadde vært konkurranse svømmer i Drammen. Han var siden Asker
Svømmeklubbs første styremedlem i Norges Svømmeforbund. 

I starten var den viktigste treningen teknikk. Vi tre jentene som hadde vært aktive svømmere, ble
brukt som eksempler. Hva vi gjorde feil ble også påpekt. Det ble ikke lagt så stor vekt på
oppvarming. Stort sett var det å svømme 200 meter rolig. Hvis det var trening med lange distanser,
kom de først i programmet. Spurt trening kom som regel rett før utsvømmingen. Når vi svømte
armtak, fikk vi avklippete bildekkslanger på bena for at de skulle ligge i ro. Det hente også at vi
svømte armtak med svømmebrettet mellom bena. Det fantes ikke poolboy eller padels.

SIDE 10

O L D I E  B U T  G O L D I E

Randi i 1960 

Svømming i Bondihallen
Foto: Jon Stenseng 1935.
Kilde: Asker Bibliotekene 



Et halvt år etter første trening i Bondihallen, deltok svømmere fra Asker i konkurranser utenbygds.
Den lengste turen gikk til Tønsberg med overnatting på Slagen. Etter stevnet spilte vi stikkball.
Ballen var bamsen til min eldste datter. 

I 1972 deltok Asker Svømmeklubb med medleylag i NM utendørs i Frognerbadet. Inger Johanne
Hansen svømte bryst og jeg svømte butterfly. Hvem de to andre på laget var og hvilket nummer vi
ble, husker jeg ikke.

4. Du er Nordisk mester i din årsklasse, kan du fortelle litt om hva som driver deg til å
fortsette med svømming og hva som motiverer deg?
Som mastersvømmer har jeg deltatt i flere nordiske mesterskap, europamesterskap og
verdensmesterskap. De fineste og mest minnerike har vært europamesterskapet i London i 2017
hvor jeg fikk to bronse medaljer og Budapest i 2018 hvor jeg oppnådde to fjerde plasser. Det er
ikke bare resultatene som gir gode minner. Vel så viktig er turene sammen med de andre
svømmerne fra Asker.

Jeg er født med hoften ut av ledd. Da jeg var 12 år anbefalte en ortoped meg å begynne med
konkurransesvømming. Det er jeg glad for i dag. Som 75-åring har jeg ingen plager med hoftene.
Selv om jeg er gammel, har jeg fortsatt stor glede av å svømme. Svømming gir en ekstra
mestringsfølelse. Det å kunne være trygg i vannet og gleden ved å gli gjennom vannet er en god
opplevelse.

5.Hva betyr Asker Svømmeklubb for deg i dag?
Asker Svømmeklubb betyr visheten om å være del av et godt miljø. Gleden av å komme inn i
garderoben og høre praten gå mellom klubb venninnene og vite at her hører jeg til. Deretter å
komme ut til bassenget og møte en trener som står ferdig med dagens treningsprogram. Så hoppe
ut i vannet, svømme, slite og kjenne litt på konkurranse instinktet. Også opp av vannet inn i
garderoben å få en skikkelig «garderobeprat». Dette er ikke «gratis». Et vel fungerende styre og
administrasjon legger forholdene til rette. Som bestemor setter jeg stor pris på gode tilbud til små
og store barn. Jeg er stolt av å være medlem i Asker Svømmeklubb. 

6. Hva er den største forskjellen fra klubben og treningen da VS nå?
Det er stor forskjell på Asker Svømmeklubb av 1971 og Asker Svømmeklubb i dag. I 1971 var det
ingen administrasjon. Styret hadde ansvaret for alt fra kontakt med kommunen for å få treningstid,
sette opp treningsgrupper og melde på til stevner osv. Det var ingen ansatte trenere. Alt skjedde
ved dugnad. Klubben hadde ingen andre tilbud enn trening for konkurransesvømmere. I dag er
klubben en veldrevet organisasjon og en av Askers største idrettslag. Klubben har tilbud innenfor
alle vannidretter og for alle aldre fra spebarn til pensjonister. Idrettslig kan klubben vise til svært
gode resultater. Jeg tror ingen av oss som var med fra starten, så for oss en slik utvikling.
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Gjenoppbygning etter nedstengningen
Corona edition II og ny gjenoppbyggingsfase: Landtrening bra – men svømming best!
Sjelden har vi sett svømmere mer klar for å stupe i vannet! Mandag 26. april var
konkurransesvømmerne igjen i vannet etter uker i «tørrdokk» og stengte bassenger. 4 utøvere,
over «sperregrensen» på 600 Fina-poeng, hadde «tyvstartet treningen» en uke tidligere og nå var
samtlige konkurransesvømmere og svømmebassenget gjenforent i vannet. Herlig!, selv om
svømmetrening til de grader er «ferskvare», og muskler, ledd og vannfølelse «protesterer» den
første perioden etter et langt svømmeopphold. 

Vi har nå en knapp måned bak oss hvor vi har fått trene stort sett som normalt. Jo eldre
svømmerne er, jo mer krevende kan det være å komme tilbake til sitt toppnivå , men alle partier
har brukt tiden godt og vi håper nå på en forsommer, hvor vi så smått kan returnere til en form
for «normal» og begynne å konkurrere igjen. Forhåpningen vår er at det planlagte NM langbane i
Bergen avholdes i begynnelsen av juli. Her stiller våre NM kvalifiserte utøvere, og i forkant drar
Elite Sr/Jr til Tromsø på treningsleir. Vi har også planlagt et «ministevne» hjemme på Holmen 3.
juli for utøvere som ikke skal til NM. Til denne konkurransen er også Bærumsvømmerne invitert.
Begge disse konkurransene blir sesongavslutningsstevner – og et fint sluttmål for «corona-
sesongen» 2020-2021. Forhåpentligvis blir dette en fin avslutning på sesongen, og en god
anledning for utøvere til å ta krav for nasjonale mesterskap som kommer «på løpende bånd»
utover høsten.

S V Ø M M I N G
E R  B E S T !
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Asker Cup 2
Våre svømmere trenger å få offisielle tider som kan brukes for deltakelse på ulike mesterskap som skal
arrangeres høsten 2021. Vi har pr dato ikke lov til å delta i stevner i andre enn egen kommune. Derfor
blir det arrangert Asker Cup 2 helga 5. og 6. juni. Stevnet blir kjørt over 4 baner. Trenerne jobber nå
med å sette opp øvelser for svømmerne. Dette blir stevne med tidtakerplater og dommere.

Treningsleir
Det blir treningsleir for alle utøverne på treningsgruppene i sommer. Pga pandemien blir det meste
hjemme.

I uke 25 er det leir for alle utøverne på de tre rekruttgruppene, har dere ikke meldt dere på, er det bare
å ta kontakt. Rekruttene starter igjen i uke 32 med oppstartsleir – og da på Risenga pga arbeidene på
Holmen. Informasjon om oppstartsleiren kommer.

I uke 25 og 26 vil Elite ung trene her på Holmen. Det blir muligheter for deltakelse på klubbstevne 5. og
6. juni og vi håper at vi 3. juli får lov til å invitere med oss Bærumsvømmerne på nabostevne her i
Holmenhallen. Høsten er full av mesterskap, og det er viktig å kvalifisere seg for disse. Elite ung er
tilbake fra ferien i uke 31 og første uken blir det treningsleir på Risenga, i uke 32 drar vi til Lampeland og
trener i det flotte anlegget i bygda.

Mange av våre svømmere på Elite har kvalifisert seg til langbane NM første uken i juli i Bergen. I forkant
av mesterskapet drar hele gruppen til Tromsø på treningsleir for å toppe formen. Her har de ett supert
50 m basseng, Norges beste hvis du spør Tero. De drar så rett til Bergen og vi ønsker dem alle samme
lykke til med mesterskapet. Etter en velfortjent ferie begynner Elite å svømme igjen allerede i uke 30 og
deretter blir det ny treningsleir før skolestart.

S T E V N E R  O G
T R E N I N G S L E I R E  I  S O M M E R

SIDE 13

Kari



Äntligen har vi kommit igång med träningen efter en tuff och
speciel vår med nedstängningar och permiteringar. Vad skönt
är det när man är igång och tankarna börjar snurra runt
tävlings simning igen, det var ett bra tag sedan sist man fick
känna på sig hetluften på mästerskap.Säsongen har varit
väldigt specielt, då har man väl chansen att skapa når specielt?
Vem vet?. Som tränare tycker vi att det är flera simmare som
fått en lyft under Corona perioden specielt mentalt och växt
som simmare mot nya höjder. Blir inte bara spännande att åka
till toppnings läger till Tromsø och sen fortsätta till Nm till
bergen, det kommer även blir en mycket intresant höst med
träningar, resor, tävlingar. Bli toppen att komma närmare det
normala, göra det man planerat😊 men först ska vi göra allt vi
kan till ett härligt avslut på denna säsong som höjdpunkt
destination Bergen😊

R E I S E N  M O T  N M !
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Våre sponsorer
Takk for støtten!

Sander & Tero



Støttespillere
Asker svømmeklubb gjør nå en jobb for så skaffe
sponsorer/støttespillere. Vi jobber under mottoet ingen støtte for liten,
ingen støtte for stor. Kjenner du til en bedrift eller eier du en bedrift som
har lyst til å støtte oss med alt fra kr 2500,- eller mer, ta kontakt med
Eivind@askersvom.no

Skatt og Regnskap
Skatt & Regnskap AS er vårt regnskapsbyrå. For andre året på rad stiller
de opp som god støttespiller av Asker Svømmeklubb.
Selskapet ble etablert i år 2011 for å bistå SMB med å nå sine
økonomiske målsettinger.

Pr. juni 2021 er vi blitt 18 mennesker, som hjelper 160 klienter i totalt
30.000 timer med alt de måtte ønske bistand til. Skatt & Regnskap AS
har kontorer på Hvalstad og i Oslo (ved Rådhusplassen).

Skatt & Regnskap AS er et moderne regnskaps og rådgivningsselskap,
som også ble utnevnte Gasellebedrift for noen år siden.
Selskapet har spesialkompetanse innenfor advokatbransjen og
eiendom, og har i tillegg kunder innen de aller fleste bransjer som
varehandel/ butikkdrift, import, idrett, personellutleie, bygg- og anlegg,
håndverkere, tjenesteproduksjon og verdipapirer. 
- Alle er velkomne til oss!

Vi er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere, og om du har lyst til å
bli en skikkelig god regnskapsfører må du gjerne sende e-post til
kontakt@sr1.no.

Mirrow
Mirrow er ett selskap med lang erfaring fra organisasjonsarbeid, inkasso
og finans. De vet godt hva som skal til for å forbedre og ivareta din
administrasjon. De er løsningsorienterte, jobber effektivt og har både
nysgjerrighet og kompetanse til å sette seg inn kundens problemsstilling
og komme med effektiv løsning på akkurat dine problemer.

N Y E  S T Ø T T E S P I L L E R E  O G
S P O N S O R E R
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 1.) Hva heter du og hvor gammel er
du? 
Joakim Tronstad, 18 år

2.) Hvor lenge har du vært aktiv i
svømming hos oss?

Jeg har vært aktiv innen svømming siden
jeg begynte på babysvømming for 17-18 år
siden. 

3.) Hva er det beste med å drive med
svømming?

Det beste med svømming er det å kunne
utfordre seg selv og utvikle egne
ferdigheter, i tillegg til å tilhøre en gruppe
hvor alle driver hverandre fremover.

M Å N E D E N S
U T Ø V E R

Joakim Tronstad

4.) Har du noen gode trenings eller konkurranseminner du vil dele med oss?

De beste minnene jeg har må være fra diverse trenings leirer og borte-stevner hvor vi reiser som
et lag og trener/konkurrerer sammen. Disse turene er alltid noe jeg ser frem til, fordi de skaper et
avbrekk fra hverdagen og lar meg fokusere 100% på svømmingen. Jeg lærer også mye av disse
turne, spesielt av de andre utøverne og deres fokus og rutiner. 

5.) Hva betyr klubben og gruppa for deg?

Asker svømmeklubb er for meg et viktig samlingspunkt hvor jeg kan møte og tilbringe tid med
venner, samtidig som det er an arena hvor jeg kan utvikle meg selv både fysisk og mentalt. Etter så
mange år i klubben ville det vært vanskelig for meg å se for meg en hverdag uten Asker
svømmeklubb. 
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