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Velkommen tilbake alle sammen. Vi håper
dere alle har hatt en aldeles strålende
sommer og fått med dere gode opplevelser
til minneboken.
Sommeren for Asker svømmeklubb ble en
sommer med masse liv og aktivitet, vi har
hatt intensivkurs, svømmeopplæring og
Camper for nær 800 barn.

Det betyr at mange barn og unge har fått med seg mye god 
svømmeundervisning og bedre opplevelse i vann og at mange har 
hatt det morsomt og kanskje knyttet nye relasjoner på våre Camper. 
En god bi-effekt av dette er at mange ungdommer og unge voksne
har hatt sommerjobb.

Vi kommer ikke unna å trekke fram Sommersvøm sponset av
Gjensidige stiftelsen. Med støtte fra Gjensidige kunne vi gi gratis 
10 timers svømmeundervisning til 360 i Asker kommune. Det svinger 
det av. Vi ba foresatte om tilbakemeldingene, både ris og ros og over 
80 personer tok seg tid til det. Takk til dere alle. Det gir oss ett godt 
grunnlag når vi skal jobbe frem mot neste sommer.

Det er også blitt en sommer med treningsleir for både Elite og
rekruttgruppene. Det ble treningsleir både i juni og august og i dette 
nummeret av ASK Nytt finner dere artikler fra de ulike programmene.

Vi starter nå ny høst, vi har fått god påmelding til svømmeskolen, 
bassenget fylles opp av ulike treningsgrupper, klubben skal igjen 
arrangere stevner og det vil bli invitert til foreldremøter og foredrag.
Vi gleder til å få i gang all aktivitet og til å se aktivitet i bassenget 
ispedd gode smil og glad latter.

https://www.facebook.com/Askersvommeklubb
https://www.instagram.com/askersvommeklubb/?hl=nb


Etter 2 år med venting, ble NM langbane endelig
avholdt 3.- 6. juli i ADO Arena i Bergen. 
Hele Elitegruppen dro til Tromsø i forkant av
mesterskapet, hvor vi hadde 1 ukes «toppingsleir»
i det flotte nye langbanebassenget rett utenfor
byen. Anlegget var veldig godt egnet for NM-
forberedelser, og imøtekommende og
løsningsorienterte ansatte i hallen gjorde  sitt til at
vi fikk optimale treningsforhold. Litt tid til 
sigth-seeing og sosiale aktiviteter ble det også
anledning til. Deretter dro alle NM Sr og Jr
kvalifiserte til Bergen, mens øvrige utøvere reiste
til Asker & Bærum klubbkamp på hjemmebane i
Holmen Svømmehall.

NM LANGBANE
BERGEN
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Troppen som deltok i NM denne gang bestod av Julius Aarnes, Ane Hanh Basberg, Thomas Efskind,
PaulineHellesø Eriksen, Aksel & Oscar Smeby Iden, Ella Magnussen, Oscar Megård, Linnea Must, ofie
Østbye, Hannah Ruud Raustøl, og Joakim & Kristian Tronstad. 
På trenersiden deltok Tero (elitetrener) og Rolf (assisterende trener/lagleder), samt at Tom og Hege Smeby
Iden bidro med sosiale aktiviteter, og NM-avslutningskveld på deres nydelige landsted på Lo i
Bergensskjærgården.



NM LANGBANE BERGEN
FORTSETTELSE
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Sander,Tero og Rolf

Det er som alltid stor spenning knyttet til nasjonale 
mesterskap. Korona hadde gjort forberedelsene spesielt 
utfordrende denne gang. Med kun 8-9 uker med 
svømmetrening er det krevende å bygge et godt 
treningsgrunnlag man kan toppe formen fra. Men, Elitetrener 
Tero og utøverne «la alle kluter til» for å prestere best 
mulig. Det samlede resultatet må vi si oss veldig godt 
fornøyd med! Vi var gjennom hele «følelsesregisteret» 
denne NM-uken – alt fra skuffelse over enkeltløp - 
til «eufori» over «overraskende» prestasjoner, og medaljer! 
Verdt å nevne var at alle utøvere satt langbaneperser i ett 
eller flere løp. 

Herlig!

Det ble også en meget gledelig og oppløftende 
medaljefangst for ASK i mesterskapet: Oscar Smeby Iden 
tok 2 sølvmedaljer i NM-Jr klassen, på henholdsvis 
100m butterfly (55,26) og 50m butterfly (24,50). 

Hannah Ruud Raustøl fulgte opp med NM-Jr bronse 
på 200m rygg (2,23,70). Kjempegøy! 

(«Sølvgutten» Oscar Smeby Iden

(«Bronsejenta» Hannah Ruud Raustøl



Vi ønsker velkommen til Emily og Lorang som begge har
startet i jobbe som trenere for klubben.

Emily er ansatt som trener og skal assistere Tero og Rolf på
henholdsvis treningene for Elite, Elite jr og Elite ung. I tillegg
har Emily fått et spesielt ansvar opplegg for landtrening for
de yngre partiene. Emily har vært svømmer på Elite Sr
gruppen, hun er ferdig med videregående skole og skal
jobbe for klubben kommende år.

Lorang er ansatt som trener på svømmeskolen som betyr at
han har det sportslige ansvaret for gjennomføring av
svømmeskolen på videregående nivå. Han skal lage program
for trening og jobbe sammen med instruktørene. 
Lorang kombinerer jobb i Asker svømmeklubb sammen med
skolegang og går derfor inn i en deltidsstilling i klubben.

 Det er virkelig forfriskende og inspirerende med unge
mennesker som jobber i klubben og vi ønsker dem begge
lykke til med de oppgavene de skal gjennomføre.

Velkommen til Emily og
Lorang
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Kari, Rolf og Dana



L Å M Ø - Ø S T
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Kari

Lambertseter og Asker svømmeklubb sto sist helg som arrangør for LÅMØ øst 
(Landsdel Årsklasse Mønstring) Dette er ett stevne vi arrangerer på vegne av 
Norges Svømmeforbund.

Det er 5 LÅMØ stevner i Norge til samme tid. Deltakere i LÅMØ for årsklassene 2005 -
2008 er de 24 beste guttene og jentene i regionen. 
For de to yngste årsklassene 2009 og 2010 må utøverene ha godkjente tider fra
approberte stevner. 
Asker svømmerene hadde supre dager i bassenget og det ble satt mange 
personlige rekorder i tillegg fikk vi 15 medaljer 😊

Fra de fem LÅMØ stevnene blir  de 30 beste beste guttene og jentene i hver årsklasse
2005-2008 kvalifisert til ÅM. ÅM finner sted i Sandes senere i september.

Følgende svømmere fra Asker kvalifiserte seg til ÅM: Ane Basberg, Cara Mckay, Sofie
Østbye, Artur Stefanco,Sigurd Nyheim, Elias Klev, Kristian Tronstad, Thomas Torstveit
Hansen, Aksel Smeby Iden, Alette Smeby Iden.

Gustav Sjøløkken Bandlien og Henrik Christiansen

 Deltagere Låmø fra de to yngste klassene 2009 + 2010 



LAMPELAND -
OPPSTARTSLEIR
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Etter nok en sesong med nedstenging og begrensninger, 
var det veldig godt å kunne reise bort å ha fokus på 
svømming og kameratskap.
Mandag etter frokost reiste Elite Jr og Elite ung opp til 
Lampeland. Underveis i oppholdet ble navnene på
 treningsgruppe endret på Facebook til henholdsvis 
«ASK NM-Jr» og «ASK ÅM». Mer om dette ved en senere 
anledning. 

Tilbake til leiren ... ved ankomst Lampeland 
ventet det lunsj, deretter var vi nede i «bula» frem til 
rommene ble klare. «Bula» var hotellets peisestue som vi 
disponerte gjennom hele oppholdet. Rommet ble brukt til 
brett- og terningspill, kort og bare skravling. Veldig positivt 
med et slikt oppholdsrom å henge i.

I løpet av uka var det flere aktiviteter, foruten svømming, 
som ble gjennomført. Det var veldig gøy med 
«frisbeehåndball», der alle var med inkl trener og lagleder. 
Vi spilte også frisbeegolf den ene dagen. Da ble lagene satt 
sammen på tvers av treningsgruppene. Noen syntes dette 
var veldig gøy, andre syntes det var ok. 
Til lags åt alla kan ingen gjæra! 

 Foto: Mona Underdal-Loktu

 Foto: Mona Underdal-Loktu



Onsdag kveld ble det utlyst en veldig uhøytidelig «Ryddigste rom»-konkurranse. Lite visste vi hvor
mye konkurranseinstinkt det ligger i disse utøvere når det kommer til rydding! Rom ble støvsugd,
«spionering» på hverandres rom ble gjennomført og andre lagde armbånd til trener og lagleder.
Visstnok ikke ment som smisking ... Da vi skulle inspisere rommene på kveldsrunden, ble vi blåst
av banen. ALLE rommene var ryddige, noen hadde pyntet, andre stod og serverte oss iskald te
og popcorn. Det ble nesten en umulig oppgave å kåre en vinner. Alle rommene fikk gave, og ett
rom fikk litt ekstra i posen sin.

Den siste kvelden var det premieutdeling for de ryddige rommene, og vi hadde en «Er du
smartere enn en 5. klassing»-quiz, samt en terningsturnering. Vi kan slå fast at ingen av de som
reiste opp til Lampeland er smartere enn en 5. klassing! Den siste dagen ble det
motstrømssvømming i elva som går gjennom Lampeland. Alle var uti og svømte foruten
laglederen. Noen måtte jo dokumentere det hele ... 😊
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Sportslig sett fikk vi også veldig bra utbytte av turen. Dette var andre treningsuke for sesongen, og 
vi kunne begynne å øke litt på både intensitet og lengde på øktene, samt ha tid til rene teknikk-økter.
Som nevnt mange ganger før, treningsleir er viktig! Det er veldig motiverende å se hvor mye utvikling
som kan skje på kort tid, når vi har fullt treningsfokus. Vi var litt uheldig med at bassenget måtte stenge
torsdag ettermiddag pga en uforutsett hendelse. Det tok vi med godt humør og løste med alternativ
trening og en ekstra svømmeøkt hjemme på søndag! Vi er kommet godt i gang med sesongen, og nå er
blikket og treningsplanene rettet mot høstens satsningsstevner! 

LAMPELAND - FORTSETTELSE

Mona og Rolf

 Foto: Mona Underdal-Loktu



PÅ BESØK HOS VÅR
STØTTESPILLER:
ORDENTLIG GYM

Intervju med Fredrik Aars-Rynning, Hvalstad 16.08.2021

Hvor lenge har du trent på Ordentlig Gym? 
- Jeg har vært medlem siden år 2018.

Hva fikk deg til å velge Ordentlig Gym?
- Fikk veldig godt inntrykk av Henrik (DL) som jeg hadde 
 kort møte med. Imøtekommende, hyggelig og delte villig gode treningstips. 
I tillegg er det topp med veldig fleksible åpningstider her på treningsstudioet 
(alle dager 05.00 – 23.59) og ikke minst nærhet til både jobb og hjem. 
 Selvfølgelig også stas å støtte lokalt næringsliv. 

Hva gjør at du fortsatt trener på Ordentlig Gym?
- Jeg trives med å være her – og så har jeg fått med kona og ett par av barna 
 som medlemmer, så da kan vi trene og være sammen samtidig. Hyggelig måte
å holde seg i form på. Jeg jobber for Skatt & Regnskap AS som er sponsor av
Asker Svømmeklubb. Jeg har derfor fått tilgang på et knallbra familietilbud hvor
hele familien kan trene sammen (eller hver for seg) for kun kr 600/ mnd. 
(for 2 voksne og 2 barn). 
I tillegg er det mange apparater her som gjør at vi fint kan slippe å stå i kø når
vi trener. Det er lett å velge et annet lignende/makent apparat om det er mange
andre som trener samtidig.

Da sees vi på treningen.
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Synkron-jentene

Denne høsten startet vi et samarbeid med OI-synkron,
våre jenter får to dager i uken besøk av trener og
utøvere fra OI og den tredje dagen reiser våre jenter inn
til Oslo for å trene.
Det er tøffe treninger, men jentene liker dette og utvikler
seg masse. 
Marte fortsetter som trener for våre jenter og hun får
mange nye impulser fra trenerene i OI.

Gleder oss til å følge jentene videre.

OPPSTART - SYNKRON
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Mette



E L I T E  S R  - F O S N A V Å G
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 Foto: Emily Must
 Foto: Emily Must

 Foto: Emily MustKari

Som et ledd i treningsstart for en travel
høstsesong, dro Elite SR til Fosnavåg. Her har
de ett nybygd basseng, fantastisk natur og kan
tilby mange gode opplevelser. I tillegg til to
økter i bassenget om dagen, ble det tid til
fotturer og båttur ut til Runde.
Gjengen koste seg i flott sommervær.



Takk for støtten!
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V Å R E  S P O N S O R E R

 Foto: Emily Must

Aksel Smedby Iden i fritt fall!


