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Kjære alle sammen

Vi er igjen tilbake til hverdagen der vi leser smittetallsutviklingen
som dagens første aktivitet. Her i Asker svømmeklubb følger vi
tett på med endringer som kommer, spesielt ting som skjer
lokalt. Som klubb vil vi agere samfunnsansvarlig samtidig som vi
skal tenke på å opprettholde så mye aktivitet vi kan for våre
medlemmer – og spesielt barn og unge. Det kan til tider være en
utfordrende balansegang, men vi skal gjøre vårt beste.

Desember har vært innholdsrik med Bærum Open som er ett
populært stevne for våre utøvere, Asker Rekrutt og vårt eget
Julesvøm, det siste med mange artige innspill. 

Mot siste del av året har vi laget budsjett og fått ryddet litt i
skuffer og skap slik at vi er klare til masse aktivitet i januar 2022 –
avhengig hva vi får lov til.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og noen gode og rolige
romjulsdager med familie og venner.

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

K O N T A K T  O S S

Følgende ansatte og frivillige
svarer gjerne på spørsmål:

Kari Salvesen Mørk
Daglig leder
kari@askersvom.no

Dana Stefanescu
Svømmeskoleansvarlig
kurs@askersvom.no

Mette Hustoft
Bredde og prosjektansvarlig
mette@askersvom.no

Tom Bertil Smeby
Styreleder
tom@askersvom.no

Rolf Arne Nordang
Hovedtrener
rolf@askersvom.no

Tero Valimaa
Elitetrener
tero@askersvom.no

Lorang Strand
Trener
lorang@askersvom.no

Juleklem fra Kari
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Malene Tiana Olsen
2. klasse og barnehage
malene@askersvom.no

Følg oss på Sosiale Medier

@askersvommeklubb @askersvommeklubb
Alisher Rakhmatullaev
Trener
alisher@askersvom.no

Alexandra Ispas
Ass. Svømmeskoleansvarlig
kurs@askersvom.no

Emily Must
Trener
emily@askersvom.no

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


Torsdag 25 november feiret Asker svømmeklubb sitt
50 årsjubileum på Oslofjordmuseet i Vollen. Dette
ble en ærverdig feiring med store og små. Det ble
canaper, kaffe og kake.

Mange diplomer og utmerkelser ble utdelt som seg
hør og bør, og Asker svømmeklubb utnevnte nytt
æresmedlem; Randi Larsen. 

Emily og Lorang hadde laget en kahoot som
engasjerte alle. Alt i alt en meget vellykket feiring.

JUBILEUMSFEST
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JUBILEUMSFEST FORST
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Aktivitetsappen -
AiA
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Kari

AiA - mer moro for mindre

https://www.hvaskjeriasker.no/aktivitetsappen-aia/

https://www.asker.kommune.no/aktuelt/aia---mer-moro-for-mindre/

AiA 2022
Asker kommune er en pilotkommune for fritidskortet og det er politisk vedtatt at 1000-lappen videreføres også
for våren 2022.
Det betyr at alle barn og unge som bor i Asker og som er mellom 6 og 18 år får kr 1000,- refundert for
fritidsaktivitet første halvår 2022. I AiA apen kan dere velge mellom:

Asker svømmeklubb, svømmeskolen
Asker svømmklubb, treningsgruppe

Det er viktig at dere velger rett lenke ut fra om svømmeren din går på svømmeskolen eller er med i en
treningsgruppe.

Har du ikke hatt anledning til å bruke pengene denne høsten, send en søknad til kommunen. 
Husk å legge ved dokumentasjon på at du har betalt treningsavgiften.



S V Ø M M E S K O L E N , T A K K  F O R  I  Å R !
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Julen står snart for dør og det nærmer seg slutten av semesteret. Det har vært et
spannede år, med mye smil, glede, mestringsfølelser og men også utfordringer.

Vi får ofte tilbakemeldinger som vi setter stor pris på, både ris og ros og vi ønsker å
dele noe av disse med dere alle:

“Vi er utrolig takknemlige for denne beskjeden som viser at svømming er ikke bare
svømming, men også en sosial aktivitet. Takk for at dere lytter til barna.”

“Han har likt seg veldig godt på svømmekurs og kommer sikkert tilbake til høsten.”

“Tusen takk for en fin opplevelse for dattera mi!”

“Forresten, så har dere veldig bra opplegg, og vi er super fornøyd med ASK. “

“En spesiell takk til administrasjonen i svømmeskole, som har vært fantastisk med å
imøtekomme oss foreldre når alle andre aktiviteter bytter dag og klokkeslett midt i
svømmesesongen. Tusen takk. “

"Takk for god undervisning og veldig progresjon på svømmeferdighetene!"

"Først ville jeg si tusen takk for å arrangere svømme kurs med høy kvalitet og
dyktige/snille instruktører til barna. Min sønn var ikke så glad i å ta kurs generelt, men nå
gleder han seg veldig når søndager nærmerer seg. "

"Vi er veldig takknemlig for tryggheten dere har gitt henne i vannet!"

Vi ønsker å takke alle instruktørene våre for en ekstraordinær innsats,
profesjonalisme, engasjement og «stå på» vilje gjennom hele året.

Svømmeskolen benytter anledningen til å ønske alle medlemmene våre en riktig
god jul og et godt nytt år, når den tiden kommer!

Alexandra og Dana, Svømmeskolen



Svømmeskolen i Asker svømmeklubb er en del av Norges Svømmeskole. 

Norges Svømmeskole er fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring.
Planen er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som
må beherskes på veien mot svømmedyktighet

 Svømmeskolen i Asker svømmeklubb har over 80 instruktører som jobber enten fast eller som
ekstrahjelp. Hvert år utdanner vi instruktørene våre for å kunne undervise på de forskjellige tilbudene vi
har i Asker svømmeklubb.

I år har Asker svømmeklukk organisert selv både Begynnerinstruktørkurs og Videregående
instruktørkurs hvor 27 av våre instruktører har deltatt på. Begge kursene har gått over en helg, 16 timer
totalt med både teori og praksis i vann.

På begynnerinstruktørkurset har alle instruktørene lært å kunne planlegge, organisere og gjennomføre
svømmeopplæring på begynnernivå, med nødvendig kunnskap om livredning.

På videregående instruktørkurs fikk alle instruktørene innsikt og forståelse for hvordan man
tilrettelegger opplæring som gir allsidighet og øker trygghet i vannet, i et trygt og sosialt miljø. De lærte
også å kunne formidle oppbygging av svømmearter, starter og vendinger, samt livredning i vann.

Vi har også hatt 2 instruktører på Instruktørkurs svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser. Målet
med dette kurset er å lære instruktørene å kunne planlegge, organisere og gjennomføre
svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelse.

I tillegg til dette har vi hatt 3 instruktører på Lederkurs for ungdom. Lederkurs for ungdom skal gi verktøy
og den kompetansen instruktøren trenger for å løse ulike oppgaver og være en ressursperson i klubben.
Målet er å forberede ungdom til ulike lederroller i klubbarbeidet i norsk idrett.

En stor takk til det flotte arbeidet våre instruktører og hovedinstruktører gjør hver dag, og til de små og
store problemstillingene de løser for å gi deg og dine en best mulig opplevelser av aktiviteten. Vi følger
oss veldig heldige å ha en så flott gjeng!

U T D A N N I N G  I N S T R U K T Ø R E R  S V Ø M M E S K O L E
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Dana



H A L L O W E E N  O G  J U L  I
S V Ø M M E S K O L E N
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Hvert år feirer svømmeskolen både Halloween og jul med litt annerledes dag i vannet.

Halloween feiret vi med dempet belysning i bassenget, girlander, gresskar og skumle øvelser. Våre
hovedinstruktører forvandlet seg til hekser, dinosaurer og skumle personer.
I tillegg til dette ble alle treningene avsluttet med et stort BRØØØØØL.

Avslutningen av semesteret før jul hadde vi julestemning på hver siste kurs dag, vi hørte på julesanger og
instruktørene brukte nisseluer. På vei ut, ble alle servert med pepperkaker av en av våre kollegaer og dro
hjem med et stort smil om munnen.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul, og et godt nytt år! 
Vi gleder oss til et nytt spennende år sammen med dere!
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H A L L O W E E N  O G  J U L  I
S V Ø M M E S K O L E N  F O R T S .



S T E V N E A V G I F T
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Jeg har fått mange spørsmål om hvordan vi fordeler
Stevneavgiften.  
Stevneavgiften er det vi som klubb betaler for hver
start i ett stevne. Denne er for alle svømmere over
11år kr 100,- pr start og klubben betaler kr 200,- for en
stafett.  For svømmere som er under 11 år, betales det
kun 1 avgift pr stevne.

Når vi jobber med budsjettet, legger vi en grov plan for
de stevnene vi skal delta på kommende år.  For det
aller meste følger vi en plan vi er kjent med, men det
kan gjerne komme endringer, så som at Elite må få
bryne seg med de aller beste, at vi må ha ett
rekruttstevne i måneden og det ligger for lite i planen
etc.
For å gjøre administrasjonen så enkel som mulig, gjør
vi ett anslag på at hver svømmer er med på 5 starter pr
stevne.

Mange klubber velger å fakturere ut antall starter pr
svømmer for hvert stevne. Dette krever mye
administrasjon og administrasjon koster.
Klubben har derfor valgt å sette en kost for stevnestart
pr kvartal pr svømmer som er lik for hele gruppen.
Noen ganger går dere i pluss, noen ganger i minus,
men over tid vil dette utjevne seg. Dette er også ett
godt system for at trenerne (og svømmerne) ikke skal
begrenses av antall starter ut fra ett
kostnadsperspektiv, men sette opp de startene som er
nødvendig for utviklingen av den enkelte svømmer.

I ett normalår, betaler vi noe mer ut for deltakelse på
stevner, enn det som blir fakturert foresatte.

 
Kari



SIDE 6

N O R D S J Ø S T E V N E T

Tero og Rolf

Siste helgen i oktober dro en stor
gjeng fra Asker svømmeklubb til
Stavanger for å delta på
Nordsjøstevnet.

Det ble en bra helg med mange
superfinaler og medaljer til våre
svømmere. 

 

Oscar S Iden

Julius Aarnes

Elias Klev

Artur Stefanco

3 gull og 1 sølv

1 sølv

1 bronse

2 sølv og 1 bronse



 1.) Hva heter du og hvor gammel er
du? 

2.) Hvor lenge har du vært instruktør
hos oss? 
Jeg har jobbet som instruktør i klubben
siden høsten 2017

M Å N E D E N S
I N S T R U K T Ø R

Synne Pretorius

4.) Hva er ditt beste minne som instruktør?
Mine beste minner som instruktør er når jeg ser at barna opplever glede og mestring på kurs!

5.) Hva har instruktørjobben betydd for deg? 
Som tidligere svømmer i klubben har instruktørjobben betydd mye for meg. Den gir meg mulighet
til å dele gleden min for svømming med andre. Samtidig har jobben bydd på mange hyggelige
stunder sammen med fine kollegaer.

SIDE 7

3.) Hvilke erfaringer har du gjort deg i jobben?
Jeg har erfart mye gjennom de 4 årene jeg har jobbet her. Det viktigste tror jeg nok må være at jeg
har lært meg å se barna, samt tilpasse meg deres individuelle behov. Alle barn er forskjellige og
trenger ulik oppfølging. Dette gjelder jo naturligvis ikke bare barn, og jeg opplever at det er en
egenskap jeg har bruk for på andre arenaer også:)

Jeg heter Synne Pretorius, og er 18 år gammel
 

Synne skal slutte hos oss  da hun skal i militæret, men vi ønsker henne hjertelig velkommen
          tilbake når hun har mulighet til det!
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NM KORTBANE - JR OG SR
KJØLNESBADET PORSGRUNN
11-14. NOVEMBER

NM kortbane i Porsgrunn ble avholdt 11.-14. november, og dette ble en begivenhetsrik
opplevelse for våre svømmere. Troppen bestod denne gangen av Aksel S. Iden, Ella
Magnussen, Pauline Eriksen, Zòe Sivertsen, Sofie Østbye, Hannah Ruud Raustøl, Kristian
Tronstad, Joakim Tronstad, Thomas Efskind, Oscar Megård, Ane Basberg, Oscar S Iden og
Julius Aarnes.

Oppladningen foran mesterskapet var ikke uten utfordringer. Sykdom blant utøvere, i
tiden før og under mesterskapet satt dessverre noe preg på innsatsen til flere, men vi
inntok den holdningen at vi skulle gjøre det beste ut av situasjonen. Uansett ville dette
mesterskapet være en viktig erfaring for vår unge tropp. Samlet sett fikk vi noen
uforglemmelige opplevelser i Kjølnes bassenget, som viser at vi er på rett vei! 
Det ble noen ekstremt spennende løp og finaler, hvor hele følelsesregisteret fikk «fri
utfoldelse». Når man vet hvor mye svømmerne har gått gjennom av trening, korona-ned-
stengninger og hvordan de har overvunnet mange andre hindringer – så kan man ikke
annet enn å bli rørt av innsatsen! Asker SK tok til sammen 6 medaljer (4 sølv og 2 bronse).
Julius tok sølv både i jr og sr på 1500m fri og fikk med dette sitt NM-gjennombrudd. Oscar
hentet hjem 4 medaljer; Sølv på 100m fly i Sr og Jr, i tillegg til bronse på 50m fly og 50m fri
i Jr-klassen. Herlig innsats av begge finalister, og ulidelig spennende for oss som fulgte
med fra sidelinjen.

Oscar Smeby Iden og Julius Aarnes

Rolf A Nordang
Hovedtrenr
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DOMMER

Vi ønsker å gjennomføre et digitalt Kretsdommerkurs på nyåret, og til det trenger vi
kursdeltakere!  Kurset kan du gjennomføre i din egen stue, eller på kontoret om du vil -
via Teams. Etter endt kurs kan du være dommer – kanskje allerede på Asker Open? Det
kreves ingen forkunnskaper, bare interesse. 

Vi kommer aldri til å få for mange dommere, så det er ingen grunn til å tenke at vi har
nok. Det er bare å melde sin interesse. 

Mona, dommeransvarlig
dommer@askersvom.no

Digitalt dommerkurs innen svømming i januar?

Mona
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GAVE FRA AKERSHUS SVØMMEKRETS

I forbindelse med at Asker svømmeklubb fyller 50 år i år var klubben
så heldig å få overrekt et flott bilde fra Akershus svømmekrets. Det
flotte bilde skal få plass på klubbhuset. En stor takk til Akershus
svømmekrets.
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A S K  B R U K T S H O P  ( P Å  F A C E B O O K )

Har dere utstyr hjemme som ikke brukes mer? Eller er det noe du trenger, som kan kjøpes brukt?
 Da er ASK Bruktshop stedet å bruke!

Svømmeutstyr har generelt lang levetid, så hvorfor ikke spare både miljøet og lommeboken? Sporadisk
legges det ut ting for salg på ASK Bruktshop, men det er veldig få som er innom og kjøper. 

Søk opp gruppen på FB, det er rom for både flere medlemmer, salg og kjøp!

Mona
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L A N D S S T E V N E T  2 0 2 1

 

Landsstevnet for svømming gikk av stabelen 20. til 21. november.
Speed SK arrangerte et strålende arrangement!
Ola Riise var Askers representant, og han gjorde en formidabel jobb. Med to sølvmedaljer rundt halsen
er han godt fornøyd med helgen.

Selv om Ola var eneste deltager fra Asker stoppet det ikke han fra å vinne stafetten! Sammen med
troppen fra Innstranda IL, Bodø, tok han seieren i 4*50 Fri stafett.

Til tross for diskvalifisering på ryggøvelsene, ser vi fremover og med godt mot og begynner allerede nå
med forberedelser for neste års landsstevne i Bergen. 
 
50 Fri sølv (approbertøvelse)
50 Fly sølv (approbertøvelse)
Vinner av 25 Fri (rekruttøvelse)
Vinner av 4*50 fri sammen med Innstranda IL (rekruttøvelse)

Lorang
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J U L E S V Ø M

Lørdag 11 desember var det tradisjon tro klart for årets julesvøm. Her ble det mange morsomme
konkurranser på tvers av alder og treningsgrupper. Og selvfølgelig kom nissen på besøk.



SIDE 14

G O D  J U L

Styret og administrasjonen ønsker alle våre lesere en riktig god jul

Vannpolo på Julaften
er dessverre kansellert

 

Minner om:

100 x 100m på Nyttårsaften
kl. 09:00

Påmelding til Lorang på lorang@askersvom.no

(I år gjelder dette dessverre kun for NM jr. ÅM og SR. gruppene)


