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 Hei alle sammen. 

Vi er i gang igjen og det er helt fantastisk.
Pandemien er ikke over, vi må fortsatt tenke
oss om, men med økt vaksinering og
sommer, går vi mot noe bedre enn det vi har
vært igjennom.

Holmen Svømmehall syder nå av aktivitet og mye er skapt av Asker
svømmeklubb. Vi har de to siste ukene hatt Intensiv
Svømmeopplæring, Sommersvøm og 4 ulike camper i tillegg til at det
har vært gjennomført treningsleir for både rekruttene, Elite Ung og
Elite. 

Våre eldste utøvere har også vært på treningsleir i Tromsø og er på
vei til langbane NM i Bergen 3-6 juli. Under kan dere lese om alle
aktivitetene.

Etter ferien er det Elite gruppen som først er i gang med treningsleir
på Holmen i uke 30, tett fulgt av Elite Ung i uke 31 og rekruttene i uke
32. Samtidig har vi Camper i ukene 31 og 32. 

Ved skolestart er det full fart og alle gruppene har fått tilsendt sine
treningstider for oppstart i uke 33. Vi har da opplæring, trening og
aktivitet i begge bassengene og gleder oss til en aktiv høst. 

Har du ikke notert ned tidene for LÅMØ (3-5 september) og Asker
Høst (10-12 september), gjør det gjerne nå.

God ferie til alle

K A R I  V E D  R O R E T

K O N T A K T  O S S
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Asker Cup 2 - gøy med internt stevne

Første helg i juni fikk vi igjen lov til å holde lokale arrangement i egen kommune og vi
arrangerte Asker Cup 2 som er ett klubbinternt stevne. Det er viktig for uvørne å få prøve
seg med dommere og tidtakeranlegg.

Dette ble ett stevne med mange personlige rekorder, spesielt i de eldste gruppene. 
Det er nok ikke helt det samme med ett lite klubbstevne som med et stort mesterskap, men
det var mange som satte mye ære i å ta rekorder og gi sitt aller beste og det viser at vi har
en flott gruppe med seriøse utøvere i alle aldersgrupper som vil og gir sitt aller beste. 

Herlig å være i gang igjen og vi gleder oss til nabostevne med Bærumssvømmerne 3. juli
samtidig som mange av våre eldste svømmere deltar på langbane NM i Bergen 3 til 6 juli.
Heia Asker

SIDE 2

Kari

A S K E R  C U P  2



Intro, start og konkurranse
I uke 25 ble det gjennomført en sommerleir på Holmen Svømmehall for alle våre rekruttgrupper
(Intro, Start og Konkurranse). Vi har tilsammen 23 utøvere, og innsatsen hele uken har vært veldig
bra. 

Iløpet av uken har i svømt mye, men vi har også hatt mange uteaktiviteter og forskjellige oppgaver
som løping, styke og orientering. Onsdag og fredag svømte vi også utendørs på Holmenskjæret, og
mange var veldig motivert for dette. Heldigvis hadde vi kjempefint vær. 

Vi avsluttet sommerleiren med en veldig hyggelig lunch på klubbhuset, hvor utøverne fikk servert
lasagne og is. 

Elite Ung
I uke 26 har Elite Ung fortsatt sin sommerleir med uke nr to. Denne uken har vi brukt til å
forberede oss til klubbkamp stevnet som går av stabelen 03.juli i Holmen Svømmehall. 

Vi har fokusert på stevneøvelser, blandt annet sprint øvelser, slik at vi skal være så klare som mulig.
Men vi har ikke bare hatt fokus, vi har også hatt det gøy med stafetter som avsluttning på øktene. 

Fem utøvere fra konkurransegruppen har fått hospitere på Elite Ung denne uken, og disse vil også
delta på klubbkamp stevnet 03. juli. Vi avslutter leieren denne uken med grilling og kos utenfor
Holmen Svømmehall.

SOMMERLEIR PÅ
HJEMMEBANE
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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

Concedo
Vi er glade for at Concedo også for 2021 går inn som støttespiller av
Asker svømmeklubb. Concedo har vært støttespiller av klubben i en
årrekke. Concedo er et selskap som leter etter olje og gass på Norsk
kontinentalsokkel. Selskapet har lang erfaring og høy teknisk
kompetanse der de fleste ansatte er geologer eller geofysikere med
erfaring fra hovedsakelig norsk sokkel. Selskapet holder til i Asker
sentrum.

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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Holmen Senter
Holmen Senter er et annerledes og inspirerende nærsenter med
50 butikker, kaféer og spisesteder. Mange av disse er unike for
Holmen Senter og gjerne med lokale gründere. I vår streben etter
å være en god nabo, har vi gjennom årene erfart at mange ønsker
at vi kan tilby mer. Vi har derfor også Holmen Innbyggertorg,
Holmen Senterbibliotek og Helsetorget med over 20 virksomheter.
Vi har god beliggenhet i umiddelbar nærhet til E-18, idrettsanlegg
og Oslofjorden. Vi har gratis parkering billettløst i 4 timer.
Velkommen!

mailto:Eivind@askersvom.no
https://www.concedo.no/
http://holmensenter.no/


Flotte omgivelser
Nydelige treningsforhold
Bra NM-forbredelser
Bra hotell med gode måltider
Pastafabrikken
Veldig god stemning og bra fokus
Fornøyde trenere

Hei alle sammen

Elite storkoser seg på forberedende treningsleir i Tromsø. 
I Tromsø har de et flott og nytt 50 m basseng som ligger i
storslåtte omgivelser på en høyde like utenfor byen. Gruppen
er svært godt fornøyd med treningsforholdene som gir gode
NM forberedelser og nyter dagene med fokus på trening,
spising, søvn og restitusjon. 

Gruppen spiser hver dag lunsj på pastafabrikken og har
frokost og middag på hotellet. Trenerne er godt fornøyde og
stemningen i gruppen er god. Tromsø gir mulighet for
optimalt fokus. Vi gleder oss til å følge med på resultatene i
Bergen. Bildene taler for seg.

Sander oppsummerer leiren slik:

H I L S E N  F R A  T R O M S Ø
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I uke 26 har vi for første gang arrangert utendørs
barnehagesvømming. 

Mandag til fredag har flere barnehager i Asker kommet for 30
min daglig vanntilvenning. Vi har hatt over 70 barn på besøk, så
mange er rustet til sommerens finvær, strand- og
bassengsprell. De har vært gjennom vanntilvenning, dykking,
flyting, sandslottbygging, bruk av redningsvest og livredning. 

Men mest av alt har vi lekt og kost oss, og vi har pratet om
strandvett hvor barna har vist stor forståelse for regler i og ved
vann. Det har vært en fantastisk uke og dette har vært ett
strålende pilotprosjekt. Med dyktige kollegaer og gode
forberedelser har det fungert veldig bra. Vi har hatt flere
personer innom som ønsket å se, blant Laila fra
livredningsselskapet. Laila tok nylig utendørs livrednigsprøve på
våre instruktører. Hun ble veldig imponert og rørt over tiltaket
og engasjementet. Vi har storkost oss hele uken og vi gleder
oss til neste runde. God sommer ønskes til alle!

SIDE 6

Våre sponsorer
Takk for støtten!

Malene

U T E N D Ø R S
B A R N E H A G E S V Ø M M I N G



Mine første to uker
De første to ukene, også de mest hektiske ukene,
har gått fort unna. Det er nok en god blanding av
en hektisk hverdag og mye moro å se at både
barn og instruktører prøver ut. Vi har gjennom
disse to ukene hatt veldig mange nye tilbud, men
også det mer kjente Splashcamp, som jeg selv
også har vært instruktør på tidligere. Splashcamp,
sammen med Vill i Vann campen, er vel de
campene jeg synes virker ekstra morsomt da
barna og ungdommene får prøve seg både inne i
svømmehallen og utendørs. Ekstra gøy er det å se
de store smilene som kommer når barna ser at
instruktørene blåser opp kanoer som de skal få
lov til å padle. Vill i Vann campen overrasket også
stort med padleturen deres fra Holmen til
Hvalstrand. 

Utover dette har jeg også fått se flere nye tilbud i
aksjon: Sommersvøm, intensiv svømmeopplæring
og Camp Holmen. Både intensiv og sommersvøm
ser jeg mange likhetstrekk til svømmeskolen som
jeg har jobbet med i mange år, men det er veldig
morsomt å møte mange nye ansikter, spesielt på
sommersvøm hvor det er mange nye deltakere.
Det virker som at dette er noe både barn,
instruktører og foreldre synes er gode tilbud og
jeg har mottatt mye positive tilbakemeldinger
hittil. Instruktørene sier også at de synes barna
gjør mye raskere og tydeligere progresjon når
kursdagene er rett etter hverandre. 

SOMMERJOBB MED
STORT ANSVAR
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Hils på vår sommeraktivitetsansvarlig!
Iver Strand (21) er klubbens nye sommeraktivitetsansvarlig. Han er ansatt 100% denne
sommeren for å ha ansvar for gjennomføring og oppfølgning av alle  sommeraktivitetene
våre. Nedenfor kan du lese om hans erfaringer fra de første to ukene. 

Foto: Linn Krogh Hansen (RHA)



Til slutt har vi Camp Holmen, som er et samarbeidsprosjekt mellom
judo, svømming og turn. Her får barna 1,5 time med hver idrett og
på denne måten får de prøvd seg på flere ulike aktiviteter gjennom
samme camp. Det virker som at barna er strålende fornøyd med
dette. Det er mange smil når instruktørene møter de etter judo-
treningen, og en livlig gjeng som spaserer bort til turn-trening, etter
de har vært i svømmehallen. 

Alt i alt har de to første ukene gått veldig bra. Man kan ikke
planlegge for alt, og noen uforberedte ting har oppstått underveis,
men dette har blitt løst på en veldig fin måte, mye takket være gode
og fleksible instruktører. Nå begir vi oss videre ut i sommerferien
med enda mer Sommersvøm, etterfulgt av Camp Risenga og
Outdoor Adventurecamp. Jeg er overbevist om at resten av
sommeren kommer til å gå like bra som de første ukene. Målet er
at når svømmeskoleansvarlig drar på ferie skal hun skånes for alt
arbeid, men det er alltid greit å ha en blid og arbeidsvillig
svømmeskoleansvarlig i bakhånd, bare i tilfelle...  
 
Til slutt håper jeg at alle barn som har deltatt, eller skal delta, på
camp eller svømmeundervisning denne sommeren deler min
oppfatning, men om det er noe som ikke står til forventningene ser
dere meg helt sikkert luske litt rundt i hallen, eller utenfor, og da er
det bare å ta tak i meg. Ellers kan jeg jo også kontaktes på camp-
mailen! God sommer alle sammen! 

SOMMERJOBB MED
STORT ANSVAR -
FORTSETTELSE
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Vill i vann campen var helt nytt for barna og for oss
instruktører. Derfor var vi veldig spente for hvordan
campen kom til å bli. I forveien hadde vi instruktører
planlagt hva vi skulle gjøre, og det så ut som at det
kom til å bli en camp med mye forskjellig aktivitet.
Utøverne skulle få bli kjent med hverandre, ha det
morsomt, men også få utfordret seg. Barna skulle
blant annet få prøve ut minipolo, stup, og synkron
inne i basseng, men i tillegg få prøve ut kano og Padle
Board (SUP) ute. 

De første dagene regna det, men det stoppet ikke oss
for å ha det gøy. Vi lekte forskjellige leker både på
land og i vann. Vi fant fort ut at vi hadde fått en
gruppe med barn som hadde mye energi, og som
ikke brydde seg om å få litt skitt på klærne. Vi fikk alle
noen skrubbsår etter alle aktivitetene vi hadde. Under
leken «Capture the flag» ble ingen ting spart. 

De siste dagene fikk vi veldig fint vær, noe som gjorde
det ekstra gøy å være ute i det fine været. Fiske
krabber og dykke etter blåskjell rundt Holmen skjæret
var spennende for alle. 
Kanoene og Padle Boardene ble brukt mye den uka.
Det var gøy å se at selv om ikke alle var vant med å
bruke det nye utstyret, greide alle å padle fra Holmen
til Hvalstrand uten noen problemer.

Dette har vært en morsom og lærerik camp for oss
alle, og for oss instruktører var denne campen en
suksess!

VÅR FØRSTE VILL
I VANN CAMP
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Oceane Øye - Svømmeinstruktør

Foto: Linn Krogh Hansen (RHA)



Vi har vært så heldige å få tildelt midler til Sommersvøm av
Gjensidigestiftelsen. Totalt har vi plass til 360 barn på gratis
svømmeundervisning i sommer, og i uke 25 og 26 har vi
gjennomført 10 timers grunnleggende svømmeundervisning
for 120 av disse barna. 

Insruktørene våre har planlagt undervisningen nøye på
instruktørmøter, noe som har gitt resultater i bassenget. Vi er
svært glade for å se barn som smiler, ler og mestrer øvelsene i
bassenget. Vi er stolt av jobben instruktørene våre gjør i
sommer, og er veldig fornøyd med hvordan det har gått
sålangt. Heldigvis er de foresatte like fornøyde, og vi har fått
gode tilbakemeldinger. 

"Mitt barn har tidligere vegret seg for å delta i idrettsaktiviteter.
Etter første dag på sommersvøm fikk han mestringsfølelse, og
kunne ikke vente til neste gang." - Foresatt til barn på
Sommersvøm

Denne tilbakemeldingen rører oss veldig, og viser hvorfor det
er så utrolig viktig med svømmeopplæring for barn. Vi er
utrolig glade for at vi som klubb kan bidra til trygghet,
mestring og idrettsglede i vann. 

Vi gleder oss veldig til de siste fire ukene av Sommersvøm, og
resten av sommeraktivitetene våre!

2 UKER MED
SOMMERSVØM
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Foto: Linn Krogh Hansen (RHA)


