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Kjære alle sammen

Sommeren står for døren og vi har en rekke aktiviteter på gang.

Rett inn i sommerferien reiser Elite gruppen på toppingsleir før det er
NM langbane i Kristiansand. Andre svømmere over 11 år reiser til
Slagelse i Danmark på sommerleir og etterfølgende
svømmekonkurranse som en god avslutning før ferien.
Da Holmen svømmehall holder stengt i hele skoleferien pga
reklamasjonsarbeid, har vi flyttet SplashCamp til Risenga denne
sommeren. Informasjon om hvor vi trener i august, kommer i egne
eposter til foresatte. Følg med på eposten, på hjemmesiden eller på FB
gruppene.

Vi er snart klare med bassengplanen for høsten.  Denne samt
terminliste for alle treningsgrupper vil bli sendt ut om kort tid.
Påmelding til svømmeskolen sine aktiviteter for høsten legges også ut
nå i juni.

Klubben jobber nå med ett nytt system for dugnadsarbeid som det vil
bli informert om.  Vi planlegger allerede nå for Asker Høststevne Jaked
Cup helga 2. til 4. september 2022 og Asker rekruttstevne lørdag
10.desember 2022. Det vil også fra høsten bli innført
søskenmoderasjon for svømmere på treningsgruppene, egen
informasjon blir sent ut og lagt på hjemmesiden.

Ta gjerne en titt på klubbens hjemmeside www.askersvom.no. Her
ligger det mye informasjon om nye ting som skjer, informasjon om
klubben, om treningsgruppene og om svømmeskolen. Har du
spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med oss.  Kontaktinformasjon
finner dere på: https://askersvom.no/trenere-ansatte/

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

Hilsen 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


Høstens svømmeskole-og kurstilbud åpner for påmelding fredag 17.06 kl. 10.00. Alle deltakere tilsluttet
svømmeskolen har i løpet av mai blitt vurdert og fått anbefaling av sine trenere og instruktører for videre
påmelding til høstens svømmeskole- og kurstilbud. Anbefalingen benyttes under fortrinnsrett, som åpner
tirsdag 14.06 kl. 10.00 for eksisterende deltakere. 

Asker Svømmeklubb har som målsetning å øke trivsel og trygghet i vann blant befolkningen i vår region. Vi
ønsker først og fremst å videreformidle gleden som følger med sikker utfoldelse i vann. Dette innebærer at lek
er et svært viktig hjelpemiddel for å øke vannfølelsen og tryggheten i vannet. 

Vi har hver uke tilbud om svømme- og teknikkopplæring til over 1000 deltakere fra baby til voksen.
 
Vi tilbyr svømmeopplæring med høy kvalitet på alle nivåer, for barn, ungdom og voksne. Påmelding gjøres
gjennom www.tryggivann.no/. Svømmeskolen er organisert med månedsfakturering, som betyr at deltaker er
påmeldt i én sesong av gangen (august-juni). Det vil si at det sendes faktura i starten av hver måned, slik at
barna individuelt kan følge sin progresjon og bytte nivå når de er klare for det. 

For baby gjelder påmeldingen per runde (8 ganger) og for voksenkurs gjelder påmelding pr. semester (halvår).
Les mer om organiseringen av Svømmeskolen her: askersvom.no/praktisk- informasjon/ 

Spørsmål? Ta kontakt med: kurs@askersvom.no 
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Svømmeskolen høsten 2022

Åpent for påmelding fredag 17. juni kl 10:00

Badehilsen,Alexandra og Dana fra svømmeskolen



Splashcamp gjennomføres på Risenga svømmehall i uke 25, 26 og i uke 32. Splashcamp har fokus på aktivitet
på land og i vann. En flott arena for barn til å utvikle sine svømmeferdigheter, danne nye bekjentskap og være i
aktivitet. 
Bassengtreningen vil ha fokus på svømmeopplæring basert på nivå til deltaker. I tillegg til dette vil det være
fokus på lek, mestring, sosialisering og noe livredning. Det vil også være en kort introduksjon til våre andre
grener i løpet av uken (synkron, stup, minipolo). Aktivitetsprogrammet har fokus på koordinasjon, samarbeid,
lek og trivsel. Alle barna vil være samlet under aktivitetsprogrammet, uavhengig alder og inndeling fra
bassengtreningen. 
Bassengtreningen er delt opp i to grupper: 
Begynneropplæring som vil ha undervisning i opplæringsbassenget på Risenga svømmehall.
Videregående opplæring som vil ha undervisning i 25m på Risenga svømmehall.
Påmelding gjøres gjennom www.tryggivann.no 
Les mer om Splashcamp her: https://askersvom.no/splashcamp/
Spørsmål? Ta kontakt med: kurs@askersvom.no 
Vi gleder oss til en camp full av glede, sosialisering og aktivitet! 
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SommerCamp

Årets Outdoor AdventureCamp

Årets SplashCamp

OutdoorAdventureCamp gjennomføres i uke 25 og i uke 32. Leiren arrangeres med base utenfor Holmen
Svømmehall og passer for alle barn og unge som trives med aktiviteter utendørs.

OutdoorAdventureCamp er en sommerleir for barn og unge med fokus på utaktiviteter og friluftsliv. Her går vi
på turer i skog og mark, bader og svømmer i sjøen og har morsomme aktiviteter utendørs. 
Påmelding gjøres gjennom www.tryggivann.no 
Les mer om OutdoorAdventureCamp her: https://askersvom.no/outdoor-adventure-camp/ 

Spørsmål? Ta kontakt med: kurs@askersvom.no  

Vi gleder oss til en camp full av glede, sosialisering og aktivitet! 



I påskeferien var Elite Senior på treningsleir i Tromsø. Det var en tøff uke med mange tunge
treningsøkter. Det ble en uke der mange variabler skulle spille inn, men til tross for de ulike
utfordringene som oppstod, blant annet angående mat og bassengtider, var stemningen alltid god
og motivasjonen alltid på topp.
I løpet av uken fikk gjengen mingle litt med svømmerne fra Tromsø Svømmeklubb da vi hadde en
felles økt med dem onsdag morgen. De ble også møtt med nye utfordringer i form av oppsetting av
banetau og vendeflagg før hver trening, noe som skulle vise seg å ikke være så lett som det ser ut til.
I tillegg prøvde vi oss på en ny aktivitet, Archer Tag, der målet var å skyte hverandre med pil og bue.
Høres kanskje barbarisk ut, men det falt i god smak med svømmerne. 
Alt i alt var det en produktiv uke med mye team-building og god utvikling i bassenget, og det ga et
godt utgangspunkt for langbanesesongen og etter hvert NM som fremdeles ligger foran oss. 
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Joakim

Påskeleir - Tromsø 



Bergen swim festival

SIDE 5

Joakim

Helgen 1.-3. april hadde Asker en gjeng på 23
svømmere fra Elite Senior og Elite Junior som stilte
opp på Bergen Swim Festival. 
For noen var det et første møte med internasjonale
stevner på en av Norges største arenaer, for andre var
det en mulighet til å konkurrere om finaleplasser og
medaljer. Alt i alt var det en lærerik opplevelse med
mye fremgang, og en god start på langbanesesongen.
 
Til neste år er målet å få med oss en gjeng ÅM
svømmere i tillegg, da kravene for mange av dem var
litt i tøffeste laget dette året. 



H E L S I N K I  S W I M  M E E T  
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Etter Bergen Swim Festival dro en liten gjeng på fire av Askers største
talenter direkte til neste stevne i den anerkjente Nordic Swim Tour,
Helsinki Swim Meet, 5.-6. april. I Finland møtte Oscar, August, Julius og
Kristian enda tøffere konkurranse enn den i Bergen, men til tross for
det høye nivået endte samtlige med minst én finale, og Julius og
Oscar tok hver sin bronsemedalje på henholdsvis 400 IM og 100 fly.
Etter 5 konkurransedager på en uke og mye reising er det forståelig
at våre fire svømmere muligens ble en smule utslitte mot slutten,
men de er nok alle enige om at det har vært en god opplevelse og
erfaring. 

Joakim



Roald Amundsen Cup 30.04-01.05 2022.

Det var bra innsats med 19 ivrige utøvere fra alle rekrutt partiene 
(Intro, Start og Konkurranse).
Det ble mange flotte rekorder og gull, sølv og bronse medalje på 
mange fra Asker.

Det var gøy å se på stafettlag mix 4x50m medley hvor Asker tok med
seg 4. plass.  På  4x50m fri ble det også 4.plass til både jentene og
guttene.

God stemning og alle heiet på hverandre.
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R O A L D  A M U N D S E N  C U P

Alisher



13 gull og norsk rekord til Askers damer i NM Masters.
 

Gleden over å kunne konkurrere igjen var det viktigste da det første masters-NM på tre år ble arrangert på
Idrettshøyskolen den første helgen i april.

 
Endelig, etter to år med avlysninger under pandemien, kunne vi voksne gå på startpallen i masters-NM igjen.
Vår tropp var som mange andre klubbers, preget av noe færre deltakere enn tidligere. Sykdom, manglende trening og alder har satt sitt preg,
og mange sliter fortsatt med ettervirkninger av covid. Noe over 300 deltakerne er kun 60-70 prosent av antallet som deltok i det siste
mesterskapene før pandemien. Stemningen under mesterskapet viste at de fleste var svært glade for å i det hele tatt kunne konkurrere og
møte svømmevenner igjen.

Topp 10
De store tidene uteble for de fleste, men enkelte hederlige unntak. Det betyr imidlertid ikke at Asker ikke markerte seg godt blant de knappe
50 klubbene.  Etter fredagen, der Ruth åpnet medaljerushet med gull på 800 fri, lå vi an til å bli 6.beste klubb. Vi havnet til slutt på 10.plass,
noe som delvis skyldes at de fleste av oss avsluttet mesterskapet lørdag.

Samtlige av Askers deltakere karret til seg medaljer, hvorav det ble 13 gull.
Gullvinnerne fra Asker var Rannveig (1), Ieva (1), Ruth (1), Tina (2), Linn L.A. (3) og Linn KH (5).
Medleylaget til Asker tok også sølv i 50 år+-klassen, kun slått av verdensrekordholderne fra Sørlandet. På fristafetten ble det stang ut og
4.plass på det samme laget.

Norsk rekord
Den beste prestasjonen sto muligens Tina for, da hun svømte inn til ny norsk rekord på 200 fri i 55-59-klassen.
Vi vil også takke Knut Henrik og Fanny som kom innom og heiet! Det betyr mye at dere kommer innom og sier hei og ser på oss, selv når
dere ikke kan svømme selv.

Til tross for at tromsøværingene selv ikke er/var helt informert om saken, ble det på banketten offisielt informert fra konferansierens at det
«går rykter» om at ishavsbyen skal ha NM masters neste år. Med sitt nye flotte 50-metersanlegg fikk Tromsø svømmeklubb også føle et viss
press fra mange om å ta arrangementet i år. De var som vi vet ikke klare i år, men vi kan håpe at tromsøsvømmerne vokser med ryktene, for
det er mange som har lyst på en tur til Tromsø neste vår.
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NM - MASTERS

Tekst og bilde Linn Krogh Hansen

SØLV: Tina Mjelde, Ieva Trizna, Rannveig Burdahl og
Linn Krogh Hansen knep sølvmedaljen foran Eidsvoll på

4x50 medley.
 

SOSIALT: Vi fant en krok for oss selv med utsikt over
tribunen og bassenget. Bak f. Rannveig Burdahl, Linn
Aker, Tina Mjelde og Ieva. Foran yngstedame på laget,
Fanny Røed, som dessverre var skadet og ikke kunne

stille i år.
 



Helgen 28/4 – 1/5 reiste en stor gjeng fra Asker til Gøteborg for å delta i Ullbergstrofèn
som er et stort internasjonalt stevne.
Her er det kvalifiseringer på dagen i 50m bassenget og finaler på kvelden i 25m bassenget.
Dette var en litt ukjent konkurranse form for oss, men konkluderer med at dette var super
gøy. 

Denne helgen ble det satt mange perser og Asker tok med seg 8 gullmedaljer, 1
sølvmedalje og 5 bronsemedaljer tilbake til Asker. Gustav Sjøløkken Bandlien vant i tillegg
bestemannspremien i gutter 13 år og satt to mesterskapsrekorder.
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ULLBERGSTROFÈN-GØTEBORG

Tero og Rolf



I mai har vi jobbet med å få med så mange barnehager som mulig på bassengøkter, og vi har tatt inn
tidligere barnehager fra skoleruta 21/22 som mistet noen økter pga corona. Det har blitt satt stor
pris på fra våre kjære barnehager som med fantastisk engasjement hang seg på ekstra timer med
oss. Vi har også løst floker for noen barnehager som ikke har blitt tilbudt vanntilvending i det hele

tatt, og tatt de inn på hver ledige åpning vi fant. Vi fortsetter å vokse, og ser stadig nye navn på listen.
Det er spennende med nye samarbeid og vi håper på stødig fremtid sammen.

 
I juni gjentar vi suksessen fra i fjor og tilbyr uteaktivitet for påmeldte til barnehager i asker,

hovedtema er ferdsel i og ved vann. Her bader vi, øver på vanntilvenning fisker krabber, går
igjennom enkel livredding og så klart diplomer på gjennomført uteøkt. Disse listene er nesten fulle
pr mai, og vi vrir planen for å få plass til alle. Det er godt å være tilbake i normal drift, hvor gjestene

hopper på ASK-toget og setter pris på aktivitetene som arrangeres.
 

Med ønske om en deilig sommer, hilsen fornøyd barnehagebooker!
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BARNEHAGE

Malene



Merete Myhre
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S W E D I S H  O P E N  Y O U T H
C H A M P I O N S H I P - S T O C K H O L M

Helgen 26. til 29. mai reiste to spente jenter fra Asker Synkron, Miriam Myhre og Mira C.
Hallien for å delta på det store stevne i synkron i Stockholm. Et høyt nivå med deltagere
fra Sverige, Danmark, Finland, Spania og Norge.
Fra vårt lille land var vi to fra Asker, en fra Bærumsvømmerne og en fra OI (Oslo Synkron)
som stilte. Vi ankom Stockholm torsdag morgen, startet umiddelbart med øvelser og
trening i vann før vi på ettermiddagen hadde gjennomkjøring/test av duetten med musikk.
Fredag var det figur konkurranse i figurene Rio, Ariana, Jupiter og Oceanea. Jentene leverte
til tross for høyt nivå.
Lørdagen startet med en ny gjennomkjøring av duetten med Mathea Sending fra
Bærumsvømmerne som har bistått oss godt under dette stevnet. Deretter var det
åpningsseremoni og selvfølgelig hadde vi med oss flagg så vi ble sett. Resten av
formiddagen gikk til oppsett av hår med gelatin og sminke før jentene skulle vise frem
duetten sin i Free Duett 13-15. Mira og Miriam var først ut, noe spente da de aldri har
gjort dette før og duetten lærte de først for 3 måneder siden. Vel gjennomført og
presentert av jentene var de full av begeistring og skulle ønske de kunne gjøre dette igjen
med en gang. Ingen medaljer å vise til men det viktigste var å delta og ha det gøy for
videre fremgang.
Så igjen stod dette stevne til all forventning og gav mersmak til flere oppvisninger og
stevner. Søndagen var vi heiagjeng for Anna fra OI og Mathea fra Bærumsvømmerne da
de viste frem sin flotte soloer. Vi takker for samarbeidet med alle klubbene fra Norge som
deltok.
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E L E V P R A K S I S

Hei! Mitt navn er Iris. Jeg går på vollen ungdomsskole i 9.
klasse og jeg har vært på praksisuke her i asker
svømmeklubb. Jeg valgte å ha min arbeidsuke i asker
svømmeklubb fordi jeg er svømmer i denne klubben og
er veldig glad i å være i vann. Jeg tenkte umiddelbart på
asker svømmeklubb da jeg fikk i oppgave å finne meg en
jobb til arbeidsuken. Jeg har svømt i denne klubben i syv
år og har alltid følt meg inkludert og trygg her. Jeg ville
også vite hvordan det var å jobbe her og ikke bare være
svømmer. Som er fint i tilfelle jeg vil jobbe her i senere
tid. Jeg har lært masse om arbeidslivet og hvordan det
er. Jeg har vært med 2. klassinger og vært instruktør for
de sammen med andre voksne. Jeg har også vært med
på vanntrim med eldre og fått sett hvordan det er. Jeg
har ikke hatt det kjedelig ett sekund og har følt meg
inkludert av de som jobber her. Denne uken har jeg fått
sett andre sider av klubben en bare treningsdelen. De
som jobber her har en travel hverdag og holder på med
tusen forskjellige ting samtidig. Arbeidsuken her har
vært en fin blanding av krevende barn, hyggelige barn,
snille ansatte, litt avslapping og nok av
oppgaver/utfordringer.  For de som vil ha en fin,
spennende og lærerik jobb så er dette en super
arbeidsplass.


