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Følgende ansatte og frivillige
svarer gjerne på spørsmål:
Kari Salvesen Mørk
Daglig leder
kari@askersvom.no
Tom Bertil Smeby
Styreleder
tom@askersvom.no
Dana Stefanescu
Svømmeskoleansvarlig
kurs@askersvom.no
Alexandra Ispas
Ass. Svømmeskoleansvarlig
kurs@askersvom.no
Mette Hustoft
Bredde og prosjektansvarlig
mette@askersvom.no
Malene Tiana Olsen
2. klasse og barnehage
malene@askersvom.no
Rolf Arne Nordang
Hovedtrener
rolf@askersvom.no
Tero Valimaa
Elitetrener
tero@askersvom.no
Lorang Strand
Trener
lorang@askersvom.no
Emily Must
Trener
emily@askersvom.no
Alisher Rakhmatullaev
Trener
alisher@askersvom.no

Kjære alle sammen
Nå er det full fart over hele linja og vi henger i stroppen så godt
vi kan.
Vi har rekordmange medlemmer og svømmeopplæringen vår er
populær. Speed training har fått mange nye utøvere og det er
full rulle både på synkron og stup.

Svømmeren våre deltar i mange mesterskap både på junior
og litt eldre nivå.
Klubben har jubileum. Vi er 50 år og godt voksne. Dette feirer
vi 25. november med jubileumsfest på Oslofjordmuseet på Vollen.
Her blir det også prisutdeling for svømmerne fra 2020.
Har du spørsmål, ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner
du på hjemmesiden – som er blitt oppdatert gjennom pandemien
og nå i høst. Siden er blitt kjempefin.
Stor takk til Mona for ett godt stykke arbeid.

Kari

Følg oss på Sosiale Medier
@askersvommeklubb

@askersvommeklubb
SIDE 1

OSLOFJORDMUSEET
25/11-21 KL 18.00

Torsdag 25. november møte vi til jubileumsfest på Oslofjordmuseet i Vollen. Vi håper alle utøvere,
foreldre og ansatte setter av tid denne kvelden.
Her vil styret og trenerene fortelle om året som har gått i tillegg til planer og tanker videre.
Det vil deles ut priser i forskjellige kategorier, vi vil ha kahoot og mye annet gøy.
Det vil bli servering av fingermat, kaker, mineralvann og kaffe.
Husk påmelding til mette@askersvom.no innen 19/11 med navn på svømmer og antall.
Vi ses

Sosialkomiteen
SIDE 2

Aktivitetsappen AiA

AiA - mer moro for mindre
Asker kommune støtter alle barn i Asker med 1.000 kr i halvåret til organiserte
fritidsaktiviteter.
For tre år siden så kommunens aktivitetsapp dagens lys. Appen skulle bidra til at
alle barn og unge, uavhengig av foresattes økonomi, fikk mulighet til å delta på
fritidsaktiviteter.
Nå ligger det gratis svømmebilletter i AIA appen for alle barn på 2. og 3. trinn.
https://www.hvaskjeriasker.no/aktivitetsappen-aia/
https://www.asker.kommune.no/aktuelt/aia---mer-moro-for-mindre/

Mette

SIDE 3

HØSTLEIR

I høstferien hadde alle konkurranse gruppene trening hjemme
på Holmen.
Det ble mye trening, men det ble også lagt inn tid for moro og
sosialt utenfor bassenget.
Gruppene til Alisher var på bowling og hadde burgerlunsj.
Rolf sin gjeng hadde sosialkveld med burger og Netflix.
Tero tok med seg sine på klatring og ishockey.
Alt i alt en vellykket treningsuke.

Alisher, Rolf og Tero

SIDE 4

EN HEKTISK
KONKURRANSE PERIODE

Etter en veldig stille og rolig korona periode har endelig Norge
våknet opp og det var mange stevner som skulle tas igjen.
I september og oktober har det vært gjennomført både LÅMØ,
Asker-høst, ÅM og UM i tillegg til noen andre lokale stevner.
Våre svømmere er stadig i fremgang og kan vise til mange gode
resultater.
I UM i Stavanger ble Kristian Tronstad hedret med bronse på 50m
fri med tiden 24.00
Vi ser nå frem til Nordsjøstevnet siste helgen i oktober og NM
kortbane i Porsgrunn helgen 11-14 november.

Mette

SIDE 6

MÅNEDENS
INSTRUKTØR

Marte Strandli
1.) Hva heter du og hvor gammel er
du?
Jeg heter Marte Strandli og jeg fyller 17 om
en måned :-)
2.) Hvor lenge har du vært instruktør
hos oss?
Jeg ble ansatt i august 2021, og svømmer
fortsatt synkron i Asker svømmeklubb.

3.) Hvilke erfaringer har du gjort deg i jobben?
Jeg er synkron instruktør for synkronskolen, så jeg har lært mye om hvordan samarbeide med
barna og de voksene i klubben. Det er gøy å lære bort noe jeg er så interessert i selv, lærer både
mye om kommunikasjon, hvordan gjøre trening gøy for barna og planlegging. Synkrongruppen i
Asker svømmeklubb har også et samarbeid med synkrongruppen i Oslo idrettslag akkurat nå, og
jeg synes det er ekstremt gøy å lære så mye nytt og gode tips fra de erfarende synkrontrenerne
der!
4.) Hva er ditt beste minne som instruktør?
Jeg synes det er veldig gøy når barna mestrer det jeg og kollegaen min lærer de. Spesielt når de
tar eget initiativ, blir stolte av å få til de nye figurene og ber om utfordringer på trening!
5.) Hva har instruktørjobben betydd for deg?
Jeg elsker å jobbe med barna og ha en jobb som er så sosial. Det er alltid gøy å komme på jobb og
snakke med kollegaer og felles utøvere. Jeg synes miljøet i synkrongruppa i Asker svømmeklubb er
så koselig, alle respekterer hverandre og er gode venner her.

SIDE 7

PÅ BESØK HOS VÅR
STØTTESPILLER:
NEMUS

Asker svømmeklubb er glade for å ha NEMUS Nesbru som samarbeidspartner. NEMUS står for
NErve – MUskel og Skjelett og er en tverrfaglig klinikk på Nesbru med kiropraktor, fysioterapeut,
Osteopat mm. Her får du hjelp til å utrede, behandle og pleie det meste av muskel og leddplager.
Klinikken ligger sentralt plassert mellom Asker og Sandvika, på Nesbru. Adressen er
Holmquistveien 1, 1394 Nesbru (Over REMA1000).
Er du medlem av Asker svømmeklubb, får du medlemspriser og time innenfor 24 timer. Bestill
time på nettsiden: www.nemusnesbru.no eller ring 66853100. Du kan også sende en forespørsel
på Epost til nesbru@nemus.no

SIDE 12

SVØMMESKOLE- 25 METER BASSENG:
SEL - SJØLØVE - DELFIN - HAI

Hei!
Vi er gjengen som trener barna 8 til 12 års
alderen som deltar på gruppe Sel, Sjøløve,
Defin og Hai. For disse gruppene har vi fokus
på svømmeteknikk og god læring i i alle
svømmeartene, slik at de er rustet til videre
svømming i treningsgruppene.
Dette er vi stolte over!
For i hvor mange yrker kan man si at man er
med å skape morgendagens helter?
Vi er en gjeng instruktører som sitter på mange
års erfaring fra svømmemiljøet og svømming er
noe vi brenner for og elsker. Dette er mer enn
en jobb for oss, dette er en lidenskap.

Lorang

SIDE 13

NOEN ORD FRA STYRELEDER

Som det fremgår av artiklene i denne utgaven av ASK Nytt, er klubben nå i full gang igjen etter
nedstengningene i forbindelse med pandemien. Det er et høyt aktivitetsnivå på alle områder.
Våre utøvere er midt inne i en travel mesterskapsperiode, vi har flere deltakere på Svømmeskolen
enn noensinne, vi gir svømmeopplæring til barnehagebarn og skolelever og vi har lagt bak oss en
sommer smekkfull med aktiviteter og arrangement for barn og unge i Asker kommune. Det er også
svært hyggelig å se at de fleste av våre medlemmer og utøvere fortsatt er med oss, til tross for et noe
begrenset tilbud under nedstengningene, og at klubbens økonomi fortsatt er i god stand. Ikke alle
klubber og idrettslag i Norge er så heldige. I denne forbindelse ønsker jeg å berømme våre ansatte,
både de ansatte i administrasjonen, trenerne og alle instruktørene. De gjør og har gjort en
formidabel innsats og har håndtert de belastningene som nedstengingene medførte, på en svært
konstruktiv måte. Økonomisk har tiltakspakkene fra sentrale myndigheter og fra Asker kommune
vært til stor hjelp.

Vi er som sagt midt inne i en travel mesterskapsperiode. Vi deltok på NM Langbane i Bergen i juli (to
sølvmedaljer og èn bronsemedalje til klubben), LÅMØ og Asker Høststevne i september,
Olavslekene og NM Ungdom i Stavanger i oktober (èn bronsemedalje til klubben). Foran oss har vi
Nordsjøstevnet i Stavanger i månedsskiftet oktober/november og NM kortbane i Porsgrunn i
november. I tillegg har vi diverse klubbarangement i Holmen svømmehall nærmere jul. Det
sportslige opplegget gjennomføres i det alt vesentlige ihht. sportsplanen som ble vedtatt av
årsmøtet. Det er imidlertid to grep som er verdt å nevne spesielt. For å kunne opprettholde et
robust tilbud innen synkron, ikke minst mhp trenerkapasitet, har klubben innledet et samarbeid
med OI Svømming. Dette samarbeidet har så langt vist seg svært vellykket. Klubben har også
etablert et nytt svømmeparti, ‘Speed’, for utøvere som ikke har anledning til eller ønsker de
treningsmengdene som kreves innenfor elite-partiene. Med dette tilbudet håper vi å kunne
beholde flere utøvere i klubben over tid.
Det har også vært en innholdsrik og aktiv sommer for klubben. Gjennom juli og august
gjennomførte vi en rekke åpne aktivitetsarrangement for barn og unge i Asker kommune. Disse
arrangementene viste seg svært populære og ble gjennomført i og rundt Holmen svømmehall. I
det alt vesentlige var det våre ansatte, instruktører og utøvere som sto for den praktiske
gjennomføringen av disse arrangementene. Disse arrangementene, i tillegg til et betydelig antall
instruktørstillinger gjennom hele året, gjør at Asker svømmeklubb er en av kommunens største
ungdomsarbeidsgivere.
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NOEN ORD FRA STYRELEDER
FORTSETTELSE
Om noen ikke har fått det med seg ennå, så er klubben midt inne i et 50 års jubileum. Nå som
smitteverntiltakene ikke lenger begrenser oss, skal dette feires. 25. november inviterer klubben til
jubileumsfest i Oslofjordmuseet i Vollen. Vi håper som mange som mulig, store og små, har
anledning til å være med her. Omsider kan vi også innvie vårt flotte nye klubbhus som vi håper vil
bidra til å styrke det sosiale samholdet og tilhørigheten til klubben. Klubbhuset er lokalisert i
tilknytning til klubbkontoret i 2. etasje i Holmen-senteret og er utstyrt med kjøkkenfasiliteter,
storskjerm, trådløst nett og ikke minst en lesesal der utøverne kan gjøre skolearbeid før og/eller
etter trening. Klubbhuset har vært i bruk gjennom hele det siste året, men den formelle innvielsen
vil gjennomføres som interne arrangementer blant utøverne i løpet av de neste månedene.
Asker svømmeklubb er en flott klubb med masse flotte og trivelige barn og ungdom, en svært dyktig
administrasjon og trenerstab og et svært viktig samfunnsoppdrag. Klubben drives på frivillig og
‘non-profitt’ basis av utøverne, medlemmene og deres foreldre og foresatte. Pt. består klubbens
styre av foreldre og foresatte til utøvere samt «en og annen Master-svømmer». Det er alltid
oppgaver der vi helst skulle hatt flere hender og hoder, både i styret og i forbindelse med
mesterskap og arrangementer. Klubben har også behov for ressurser og kompetanse for særskilte
oppgaver som oppfølging mot kommunen, markedsføring, sponsorarbeid, IT og digitale verktøy,
økonomi oa. Dette er ikke bare et svært givende arbeid som bidrar til å gi våre barn en solid og
trygg balast på deres videre vei, men også en arena for å få nye bekjentskaper og venner. La derfor
mine siste ord i dette innlegget være en oppfordring til alle foreldre og foresatte om å engasjere
seg aktivt i klubben. Ta kontakt med styret og/eller administrasjonen for å høre om der kan være
oppgaver og verv som kan være interessante for dere.

Tom
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