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Kjære alle sammen

Starten på dette året er blitt en real pangstart. All aktivitet er tilbake til
normalen og hele svømme-Norge skal ta igjen alt det tapte.  Resultatet
av det er høy aktivitet og mye moro.

Vi har arrangert Asker Open, deltatt på en rekke stevner og vi har lagt
planer for mye aktivitet i månedene som kommer.
Asker svømmeklubb har deltatt i LÅMØ øst (Landsdel
årsklassemønstring øst) og det med svært gode resultater og stor
medaljefangst, gratulerer til alle som deltok.
På treningsfronten har vi hatt en gruppe på treningsleir i Fosnavåg (NM
jr og ÅM-gruppen) i vinterferien og vi står foran at en gruppe nå om
kort tid skal på treningsleir i Tromsø (Elite) i påska.
Kommende helg er det Bergen Swim Festival der noen få utøvere også
reiser videre på internasjonalt stevne i Helsinki.

Asker svømmeklubb sammen med Holmen Tropp og Turn, Holmen
Hockey, Holmen Tennis og Holmen Idrettslag har stiftet Holmenparken
Idrettslag som pr dato har satt i gang med Idrettsfritidsordning for
barn på skolene i nærområdet. I denne perioden nå rundt påske har vi
mange spente barn som har vært klare for svømmeopplæring med
våre instruktører. Med Holmenparken Idrettslag skal vi også lage Camp
her på Holmen i uke 27 i tillegg til Splash Camp og Outdoor Adventure
Camp som er våre egne kjente og kjære sommerleirer.

Holmen svømmehall skal holde stengt i 8 uker denne sommeren. Det
er alle ukene i skolens ferie, men vi skal få trene på Risenga. Planer
kommer ganske snart ut til alle treningsgruppene.

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

Rolf Arne Nordang
Hovedtrener
rolf@askersvom.no

Tero Valimaa
Elitetrener
tero@askersvom.no

Lorang Strand
Trener
lorang@askersvom.no

Stor vårklem 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


Endelig kunne vi igjen arrangere et stevne uten å ta hensyn til restriksjoner. Både utøvere og
publikum så ut til å storkose seg. Det ble satt mange «perser» og stemningen var høy i hallen.
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Rolf, Tero og Alisher

Asker Open



Valhalla artistic swimmig
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Merte Myhre

Asker Synkron deltok med to utøvere i figur konkurranse i Gøteborg 5.mars,
Miriam Myhre og Mira C.Hallien. Dette var første konkurranse på lenge og
denne gang i klasse 13-15 år da begge jentene fyller 13  i år. De skulle prestere
og vise hva de kunne i 4 figurene; Ariana, Rio, Albatross Half Twist og Swordtail i
FINA figurene. Begge jentene var både giret og spente, ingen plassering men de
var meget fornøyde etter endt resultat. De fikk også se de andre konkurrere i
solo'er, duetter og kombinasjoner - dette gav mersmak og de ønsker å delta på
flere konkurranser!



F O S N A V Å G -
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Rolf, Emily og Mette

I vinterferien reiste en stor gjeng fra NMjr. og ÅM gruppen til
Fosnavåg for å trene masse. Senior elite var her i fjor og hadde
bare gode ord om fasiliteter og stedet. Det ble en fantastisk uke
med mye trening, mye vær, og ikke minst et veldig godt
samhold i gruppen.

Kjendis i Fosnavåg ble vi også med dobbel midtside i
lokalavisen.

Det var en sliten og fornøyd gjeng som vendte hjem med etter
52.200 svømte meter og klare for vårens mange stevner.
Rolf og Emily hadde laget et supert opplegg med svømming,
styrke, spinning og yoga.

V I N T E R F E R I E L E I R



 Fosnavåg - vinterferien,  av Victoria Myrvold: 
Fosnavåg er et lite byområde i Herøy kommune, Møre og
Romsdal. Alle i gruppen var enige om at dette var den beste
leieren. Reisen til Fosnavåg var heldigvis heller ikke så lang. Som
et paradis ble hotellet døpt, med flott interiør og gode senger.
Sunnmørsbadet var et veldig supert sted og trene og de hadde
fire baner til oss to ganger om dagen.
Alle hadde en positiv leiropplevelse og et godt sportslig utbytte.
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F O R N A V Å G  -  F O R T

Victoria



Hei folkens! Takk for alle som bidro til at LÅMØ ble en kjempefin opplevelse og sportslig suksess
for ASK!
ASK deltok med 22 deltagere denne gang. Vi hadde flere svømmere tett opp mot
kvalifiseringsgrensen, men ingen reserver kom med denne gang. Generelt må vi si at det var
svært mye bra svømming og prestasjoner i Fredrikstad under LÅMØ-helgen. Vi hadde en
«persprosent» på 69%. Det er en bra utvikling, spesielt med tanke på at de fleste svømte LÅMØ
øvelsene på Asker Open for 4 uker siden. Det var mange flotte prestasjoner og fin erfaring,
spesielt for de som deltok for første gang.
I klubbsammenheng var vi «høyt oppe» lørdag kveld – når vi ledet klubb-statistikken etter 3
øvelser. Men, det skulle ikke mer enn et par disker på øvelse 4. (200 rygg) før vi brått kom ned på
bakken igjen …. 😊
Vi lærte følgende: Unngå disk for enhver pris…. 😊 Poeng regnes utfra rankingen på de 6 beste
svømmerne i hver årsklasse, og det slår kraftig ut når flere svømmere blant de 6. beste blir disket.
At svømmere gjør enkeltprestasjoner som er kjempebra (f.eks gullmedaljer), men er utenfor de 6
beste på rankingen – teller ikke i poengsammendraget, og det er litt «spesielt»... 
ASK havnet til slutt på 6. plass, samme som året før. Men, hva skjuler seg bak årets prestasjon,
som ikke fremkommer i rankingen? Det er viktig at vi ikke «går oss vill» i statistikker og rankinger i
for stor grad, men ser på utviklingen for utøverne på de ulike alderstrinnene. Og, her det veldig
fin utvikling denne gangen:
 
Medaljører: Vi får 3. LÅMØ mestere (Rebecca, Aksel og Gustav) og 3. plass for Sebastian i
sammendraget. Vi tar flest gullmedaljer av alle deltagende klubber, og vi tar nest flest medaljer
totalt av alle deltakende klubber. Dette representerer en stor fremgang fra forrige LÅMØ, og det
er veldig gledelig

 GULL SØLV BRONSE
ANTALL

SUM

ASKER 15 1 5 21
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LÅMØ - FREDRIKSTAD

Rolf



L Å M Ø  -  F O R T
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Sebastian Bennila SyversenAksel Bøckmann-Wilhelmsen

Rebecca Sun Gustav Sjøløkken Bandlien
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L A N D S S T E V E N T - A D O  A R E N A

Landsstevnet for svømming gikk av stabelen 19. til 20. mars.
Åstveit svømmeklubb sammen med resten av Bergens klubbene arrangerte et strålende stevne i AdO-arena.
 Ola Riise var Askers representant, og dro på tur med trener Lorang Strand. Ola har ligget i hard trening siden
jul, og har på trening holdt spesielt fokus på ryggvendingene, hvor han ble diskvalifisert sist landsstevnet. Men

med en sølvmedalje og fire bronse rundt halsen er han godt fornøyd med helgens resultater, og han er det
levende beviset på at hard trening gir resultater!

     

Lorang
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E L E V P R A K S I S

I februar og mars har vi vært så heldig og har hatt besøk av flere elever som har ønsket å ha sin
elevpraksis hos oss. Under kan du lese om deres opplevelser:

Laila Gharaibah

Mikolaj Adam Poltorak

Mitt navn er Laila Gharaibah og jeg er 14 år gammel. Jeg
går på den tysk-norske skolen i
Oslo, her skal vi fullføre et praksis på to uker. Jeg valgte å
fullføre denne i Asker svømmeklubb, fordi jeg svømmer
til vanlig, og har mye glede i det. I tiden av praksisen min
har jeg vært med på mange forskjellige tilbud, for
eksempel skole og barnehage svømming, baby- og
småbarn svømming, svømmeskole, mini polo og
svømmeopplæring for voksne. Jeg har i tillegg lært mye
om klubben jeg ikke visste fra før.
Klubben har bredt utvalg av tilbud for alle
aldersgrupper.
Alle får en sjanse å lære seg noe nytt og forbedre seg for
hver gang, samtidig som man har det gøy, spesielt de
yngre gjennom lek og moro. Dette var en spennende,
gøy og fin erfaring, og noe jeg gjerne vil gjøre igjen.

Hei! Mitt navn er Mikolaj og jeg er 14 år
gammel. Jeg går på Risenga ungdomsskole. Jeg
har vært så heldig å fått lov å jobbe her i jobb
uka mi i uke 9. Jeg valgte denne bedriften fordi
jeg svømmer her til vanlig og syntes at dette
kunne være en fantastisk opplevelse. Jeg har
drevet med skolesvømming for
andreklassinger, men også vært med på
vanntrim. Jeg synes det var en fin opplevelse
fordi alle var så energifulle. 
Jeg fikk også møte mange hyggelige trenere.
Jeg fant også ut massevis om asker
svømmeklubb., Asker svømmeklubb er den
eneste svømmeklubben i hele Norge som har
alle vanndisipliner. 
Jeg vil beskrive min opplevelse her på Asker
svømmeklubb som helt fantastisk og lærerik.
Dette er noe jeg kunne ha gjort igjen.



E L E V P R A K S I S -  F O R T
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Victoria Myrvold og Leonardo Maggi

1. Hvem er du?
Jeg er en 15 år gammel gutt som heter Leonardo. Jeg går
på Torstad ungdomsskole, og har fått i oppdrag å finne
meg en jobb i 3 arbeidsdager for å føle hvordan det er i
arbeidslivet. Jeg skal lære å være pliktoppfyllende,
ansvarsbevisst og imøtekommende.

2. Hva er dine hobbyer?
Jeg driver aktivt med svømming og har god erfaring i
vann. Jeg driver mye med annen vannsport som
windsurf, og svømmer også litt openwater om
sommeren. Det jeg liker med vannsporter er at du
befinner deg i vann i stedet av på land. Det gir en annen
følelse, nesten som om det ikke er noen gravitasjon.

3. Hvordan kom du på å søke praksisuke hos Asker
Svømmeklubb?
Egentlig hadde jeg helt andre planer, men så hørte jeg at
en svømmekompis hadde søkt jobb hos Asker SK. Det
virket egentlig helt perfekt å ta jobben, siden jeg gikk på
svømming og allerede kjente flere av de som jobbet i
Asker SK.

4. Har du opplevd noe du kan tenke deg å ta med deg
videre, eventuelt hva?
Det har vært en ny opplevelse som kan være praktisk å
ta med seg videre. Den ene grunnen er at du lærer at du
ikke har all tiden i verden, men at du må jobbe effektivt
for å rekke å fullføre arbeidsoppgavene du har fått. Den
andre grunnen er at du lærer å jobbe med eldre og mer
erfarne folk. Det kan være smart å være høflig for å
skape tro og tillit fra kollegaer med bedre erfaring.

5. Fortell oss om et fint minne du har fra denne uken i
bassenget med Asker’s 2. klassinger. 
Den første dagen hadde jeg skolesvømming med 2.
klassinger som hadde skolesvømming for første gang,
mens den andre dagen hadde jeg 
2. klassinger som hadde sin siste økt. Jeg kunne se en
viss forskjell mellom ferdighetene til de som var ferdige
med skolesvømming og de som ikke var det. Jeg synes at
det er fint å se at folk som en gang har vært redd for
vann tør å hoppe i det bare etter få økter med
skolesvømming. 
Alt i alt er det et minne jeg kommer til å huske, både
med tanke på hyggelige kollegaer og snille og søte barn.



E L E V P R A K S I S -  F O R T
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Albin Kristensen

Hei, mitt navn er Albin Kristensen og jeg går på
Risenga ungdomsskole. Jeg har vært hos
Asker svømmeklubb under arbeidsuken min.
Grunnen til at jeg valgte Asker svømmeklubb
er fordi jeg er en svømmer selv. Jeg ville lære
meg hvordan det er å jobbe i en
svømmeklubb, noe som kan hjelpe meg hvis
jeg bestemmer meg for å jobbe for
svømmeklubben senere i livet. Jeg har jobbet
med andreklasse skolesvømming og vanntrim
med flere forskjellige instruktører, og lært meg
hvordan jeg skal være med mindre barn og
kollegaer. 
Asker svømmeklubb har lært meg mye om
arbeidslivet og jeg kommer mest
sannsynlig å jobbe her i fremtiden. Asker
svømmeklubb er også den arbeidsgiveren som
har flest ungdommer som jobber for seg i
Asker, og er en ypperlig mulighet for
ungdommer som vil ha seg en kjempemorsom
jobb.



H O L M E N  I F O

Asker svømmeklubb sammen med Holmen
Tropp og Turn, Holmen Hockey, Holmen
Tennis og Holmen Idrettslag har stiftet
Holmenparken Idrettslag som pr. dags dato
har satt i gang med Idrettsfritidsordning (IFO)
for barn på skolene i nærområdet. I denne
perioden nå rundt påske har vi mange spente
barn som har vært klare for svømmeopplæring
med våre instruktører. Med Holmenparken
Idrettslag skal vi også lage Camp her på
Holmen i uke 27 i tillegg til våre egne Camper.

De blir hentet til oss hvor de får en rolig stund
med mat, tegning, spill og litt tv før de setter
kursen mot svømmehallen. Og som dere ser,
er svømmebrillene på i god tid ;-)
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S P L A S H  C A M P
O U T D O O R  A D V E N T U R E  C A M P

Asker svømmeklubb vil i år som tidligere arrangere Camper for barn og unge på Holmen og
Risenga. Vi kjører på med Splash Camp i uke 25, 26 og 32 og Outdoor Adventure Camp i
uke 25 og 32. Gå inn på vår hjemmeside for mer informasjon : 
 https://askersvom.no/sommeraktiviteter

Påmeldingen for årets sommer camper har åpnet 


