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KONTAKT OSS
Følgende ansatte og frivillige
svarer gjerne på spørsmål:
Kari Salvesen Mørk
Daglig leder
kari@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 håper jeg dere alle er på ferie. Klubbens ansatte og svømmere har
tatt ferie når dette leses. Sommerens siste aktivitet og store eventyr er
nylig avsluttet med NM (langbane) i Kristiansand.
Klubben har arrangert sommer camper og treningsleir i juni med
Splash Camp på Risenga, sommerleir gjennom Holmenparken
Idrettslag og treningsleirer ii Slagelse og Torremolinos, de to siste
etterfulgt av stevner, henholdsvis i Slagelse og i Kristiansand.
Klubbens svømmere har gjort det svært bra på begge konkurransene
og jeg vil gjerne gratulere alle med gode resultater; perser og medaljer.
Jeg minner alle om å melde seg på dugnaden for høsten 2022. Alle
oppgavene ligger ut på ivolunteer. Dere har fått tilsendt informasjon,
og har dere spørsmål til dugnaden, vær snill å ta kontakt.
Vi drar nå på ferie og klubben har ingen bemanning i ukene 28 og 29,
men vi har folk på jobb igjen fra og med uke 30 om dere trenger
kontakt med oss.
Vi gleder oss til å se alle igjen i august, fornøyde og glade etter fine
dager med familie og venner.
God sommer til dere alle og velkommen tilbake.

Hilsen Kari
Følg oss på Sosiale Medier
@askersvommeklubb

@askersvommeklubb
SIDE 1

OPEN WATER
KURS

Denne sesongen har vi gjennomført kurs i Open Water. Ni påmeldt som sammen skapte god
stemning på kurset, selv når været ble litt rufsete. Vi begynte kurset denne sesongen med en teoriøkt
etterfulgt av et par økter i bassenget for å se på den grunnleggende teknikken for å mester navigering
samt drafting ved svømming i felt.
Dette er ferdigheter som er helt avgjørende for å komme seg gjennom en konkurranse i svømming
utendørs.
Videre dro vi ut og gjennomførte sesongens første ute svøm for klubben ved Semsvann fredag
3.Juni. Været var bra, men badetemperaturen var ikke det (noe kaldt). Så da bestemte vi oss for å ta
økta etter inne i varmen. Neste gang vi skulle prøve oss ute var i sjøen ved Spireabukta to uker
senere. Når var vanntemperaturen steget betraktelig, og dagens økt ble en fryd. De to siste øktene
var satt av for å få prøve noe lengre svømming i åpent vann. I pøsende regnvær gjennomførte vi 17.
juni en lang økt på 3000 meter i Semsvann. Selv om skyene var grå, var stemninga i vannet på topp.
Den siste øka på kurset svømte
vi i 27 grader og strålende sol rundt Kalvøya, dette er en runde på 2300 meter for dem som vil
være med
en gang senere.
Alt i alt er jeg strålende fornøyd med årets utgave av Open Water kurset. Deltagerne er nysgjerrig og
lærelysten, noe som gir meg som instruktør masse positiv energi til å gi det lille ekstra.
Takk for at jeg kan ha en jobb hvor jeg får lov til å gjøre det jeg elsker mest, nemlig å svømme!
L

Lorang

SIDE 2

Årsklassemesterskap
Lambertseter 04.06-06.06

Årets årsklassemesterskap (ÅM) var lagt til Pinsen med Lambertseter SK som arrangør.
ÅM er for mange det store sesong-målet for de yngre konkurransesvømmere våre. Her møtes Norges 30 best
utøverne i hver årsklasse. Utøverne kjemper om sammenlagtseier på de fem øvelsene; 100-meter butterfly,
200-meter medley, rygg og bryst, samt 400-meter fri. Det deles også ut premier pr øvelse. LÅMØ Øst, som ble
avholdt i mars, var kvalifiseringsstevne for ÅM, og ASK stilte med 9 deltagere denne gangen. Disse var:

-Philip Manuel Aanesen
-Gustav Sjøløkken Bandlien
-William Bjørklund Clarke
-Thomas Torstveit Hansen
-Kajus Joblankis
-Sarah I. H. Jensen
-Alexandra Kristina Lemström
-Cara Eve McKay
-Felix Stavnes
Det ble en rekke fremgangsrike prestasjoner av ASK svømmerne, og mange personlige rekorder under de 3
hektiske dagene stevnet varte. På mesterskapets første øvelse, 400-meter fri, fikk vi 2 topp 6-plasseringer.
Gustav med sølvmedalje, kun 13 hundredeler fra gullet, og William tok en sterk 5. plass. Begge med solide
personlige rekorder. Sarah tok sitt første UM-krav med flott ny personlig rekord på øvelsen.

SIDE 3

Årsklassemesterskapet
fort.
Neste plasseringsmessige høydepunkt, og store positive overraskelse, var Kajus sin bronsemedalje på 200-meter
bryst, med en meget sterk ny personlig rekord. Gustav tok en flott 5. plass og Felix 6. plass i samme øvelse.
På søndagen var det duket for 100-meter butterfly og her gikk det unna! Gustav tok gull, med William på
sølvplassen! Stor jubel i Askerleieren etter dette «finaleløpet»! På jentesiden tar vi også med Cara sin flotte
7.plass og UM-krav på samme øvelse. På stevnets siste dag (mandag), stod 200-meter medley på programmet,
og William sikret seg en ny flott 5. plass på denne distansen.
Alle våre utøvere fikk nye fine fremganger og masse mesterskapserfaring! Flere av våre svømmere var kvalifisert
for ÅM for første gang og 8 svømmere svømte seg betydelig opp fra rankingene før stevnet. Dette tyder på solid
treningsinnsats og det lover godt for fremtiden, og kommende mesterskap!

Rolf

SIDE 4

Kong Frederik Open

Helgen 11.-12. juni reiste en stor gjeng fra Asker
svømmeklubb til Fredrikstad for å delta på Kong
Frederik Open. Dette er et utendørsstevne i 50m
basseng. Dette var første gangen på langbane for
veldig mange.
Det ble to supre dager som viser at formen er på rett
vei og det ble satt mange perser.

Alisher

SIDE 5

SLAGELSE LEIR

Mandag 20. juni var det endelig avgang til treningsleir i Slagelse.
Denne turen har vært planlagt helt siden 2019 så det var en glad
gjeng (37stk) som endelig kunne sette seg på bussen i Asker.
Vi hadde 5 supre dager med mye trening og sosialt. Noen toppet
formen mot stevnet som var i Slagelse i helgen, mens andre toppet
formen mot NM langbane som var to uker etter.
For en gjeng ungdommer vi hadde med oss på tur :-)

Rolf, Alisher, Kari og Mette

SIDE 6

FYSIO DANMARK
WATER GAMES 2022

En spent gjeng stilte til start i "Fysio Danmark Water Games 2022".
For de fleste var dette første svømmestevne utenfor Norge.
Og for et stevne dette ble, Asker tok med seg mange medaljer hjem
og det ble satt utrolig mange perser.
Etter et par år med lite stevner ble dette et stevne som fikk
motivasjonen tilbake på topp :-)
Det var en sliten gjeng som etter stevnet satt seg på bussen hjem til
Asker.
Denne turen frister veldig til gjentagelse, for noen supre ungdommer
vi har.

Rolf, Alisher, Kari og Mette

SIDE 7

HOLMENDAGEN

Lørdag 22. juni var det klart for årets Holmendag. I år
samarbeidet vi med Holmenparken idrettslag som er et
samarbeid mellom klubbene her på Holmen. Vi hadde hver
vår stand og hadde besøk av mange barn denne dagen. Det
var ikke årets beste dag værmessig, men med lek og moro var
alle enige om at dette var vellykket.

Mette
SIDE 8

NM - LEIR / TORREMOLINOS
Etter en lang sesong med hard oppkjøring var det endelig tid for NM leir, høydepunktet av
sesongen som en elitesvømmer alltid ser frem til. I år gikk turen til Torremolinos i Spania,
noe som markerer første gang siden 2019 at Asker har dratt på en såkalt ‘varmeleir’, altså
treningsleir i varmere strøk der utebasseng står på planen. For flesteparten av utøverne
var dette deres første møte med en leir av dette slaget, og det var tydelig for oss som har
vært med tidligere at det var en rekke rutiner som ikke sto på lista til de ferske rekruttene.
Når det er sagt har det vært mye utvikling og modning blant alle utøverne. Mens vi var i
Spania fikk vi også en god tone med Ås svømmerne som trente samtidig som oss hele
leiren. Dette resulterte i at vi siste dagen tok en felles økt, noe som så ut til å være svært
engasjerende for alle svømmerne. Etter 10 dager med topping i sol og varme har
svømmerne dermed forhåpentligvis fått seg noen nye venner, samtidig som de har fått
stemningen og fokuset på topp før NM braker løs 7.-10. juli.

Joakim
SIDE 9

NM LANGBANE - KRISTIANSAND

Årets store begivenhet: Langbane NM Sr/Jr Kristiansand
Langbane NM i 2022 gikk av stabelen 7. – 10. juli. Dette var årets store mål for våre eldste
utøvere og hvilket mesterskap det ble for ASK-gjengen! Men, mer om det senere…
15 forventningsfulle svømmere dro av sted 2 dager før mesterskapet startet og vel på
plass i Kristiansand gjorde vi de siste viktige forberedelsene. Administrasjonen, ved Mette
og Kari, samt elitetrener Tero hadde gjort et solid planleggingsarbeid i forkant av
mesterskapet. Planleggingen starter gjerne 1 år i forveien, og selve langbanesesongen –
som fører frem til NM langbane i juli – gjennomføres ved deltagelse i viktige stevner som
Bergen Swimfestival, Nordic Swimtour (Helsiniki), Ullebergstrofeen (Gøteborg) og
Aquarama Open. Deretter er det «toppingsleir» i 10 dager, og denne gang var leiren lagt til
Torremolinos for Sr-gruppen.
Disse forberedelsene har vist seg å være veldig viktig for at vi skal oppnå optimal sportslig
suksess. Med fasit i hånd kan vi si at den praktiske gjennomføringen fungerte utmerket, og
at resultatene som klubb betraktet, var veldig positive.

Årets NM tropp bestod av:
- Elias Klev
- Felix Stavnes
- Kristian Tronstad
- Sofie Østbye
- Ane Basberg
- William Torstveit Hansen
- Aksel Smeby Iden
- Thomas Efskind
- Julius Aarnes
- Stefan Gajinov
- August Heggenhougen Leikvam
- Oscar Smeby Iden
- Hannah Ruud Raustøl
- Ella Magnussen
- Pauline Hellesøy Erikssen
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NM LANGBANE - KRISTIANSAND
FORTS.
Det braket løs allerede på formiddagen første konkurransedag med en 5. plass på 400 fri
for Julius, sølv for Oscar på 100 fly og 7. plass for August på samme øvelse. Så ble det en
forrykende stafett for våre gutter på 4x200m fri. Vi var «ranket» som nr 7 før finaleheatet
startet og det var nervøs spenning i hele Asker-leiren. På laget svømte Oscar, Julius, August
og Aksel. Og, for en spenning disse gutta laget for oss på tribunen. Det ble tidlig klart at vi
hadde «fått los» på medalje etter åpningsetappene, og etter formidabel svømming av alle
våre gutter ble laget kronet med en sølvmedalje i NM-juniorklassen – og jubelen stod i
taket! For en start på mesterskapet! 4x200 stafett regnes for å vise hvor godt trente
utøvere en klubb har, så dette gir respekt i svømmemiljøet. I skrivende stund vet vi ikke
hvor lenge siden Asker tok medalje på denne øvelsen i NM-Jr, men det er lenge siden, og
en av de store positive overraskelsene for oss i årets mesterskap! Kveldens finaler i Sr
klassen ble også stor suksess. Først ut var Julius med en flott 8. plass på 400 fri i Sr
klassen. Oscar «klinket til» med gull i Sr finalen på 100 fly! August svømte seg inn til en fin
12. plass og B-finale i samme øvelse.
Fredag formiddag (dag 2.) startet med ny suksess for ASK! Oscar følger opp med nytt gull
på 50 fly i Jr klassen! Det svømmes meget sterkt av våre 12 svømmere som er i aksjon
denne dagen, med masse «persing» og 4 finaleplasseringer om kvelden. Julius svømmer
en sterk 1500m fri på en sterk ny personlig rekord. Innsatsen holder til bronse i Jr-klassen
og en 6. plass i Sr-klassen. Sofie fikk sin første NM-Sr B-finale på øvelsen 100 rygg med en
fin 16.plass. Kristian får også en Sr B-finale på 100 fri og en flott tid og 14.plass. Oscar var
på hugget igjen! Denne gang var det NM-Sr finale på 50m fly og heiagjengen på tribunen
«hoppet, heiet og skrek», og når han svømmer seg opp til en sølvmedalje eksploderer vi i
pur glede! Nok en dag ender med en sportslig suksess kun Tero hadde kunnet håpe på 😊
Lørdag (dag 3.) hadde vi 5. svømmere i aksjon i forsøkene, pluss lagsvømming. Og igjen
overbeviser våre gutter! Øvelsen denne gang var 4x100m fri i Jr klassen og på laget hadde
vi Oscar, Julius, August og Kristian. Vi var ranket nr 5. på forhånd og gutta svømmer oss
opp til en formidabel sølvplass! Nok en «gåsehudopplevelse» for oss på tribunen.
Kveldens finaler gikk også veldig bra! En 6. plass til Julius på «kraftprøven» 400m medley i Jr
klassen. Oscar kommer til A-finale på 50 rygg og får en 8. plass. ASK får en fin 7. plass på
4x100 fri herrer i finalen for Sr, med samme lag som på formiddagen.
Søndag (dag 4.). Det er alltid spenning knyttet til NM siste konkurransedag. Utøverne har
allerede mange løp bak seg, man begynner kanskje å merke kjøret og det er ofte en
følelsesmessig «berg og dalbane» man går gjennom underveis. Da gjelder det å ikke miste
fokus! Oscar tar igjen ansvar og svømmer seg inn til en sølvmedalje på 50m fri! De andre
gutta presterer også veldig bra på samme distanse! Så er det tid for 200m fly! August er
ranket som nr 5. og Tero er overbevist om at en bronse er innen rekkevidde… Og, August
svømmer sin beste 200m fly noensinne, har en sterk avslutning på løpet og tar
bronsemedalje! Enda mer jubel i ASK-leiren!
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NM LANGBANE - KRISTIANSAND
FORTS.
Vi kommer også til finaler søndag ettermiddag. Oscar svømmer 50m fri finale og tar en fin
6.plass på ny pers. August svømmer sin andre 200m fly for dagen og ender på eksakt
samme «pers-tid» som tidligere på dagen. Dette gir en 6. plass i Sr klassen. Julius
mobiliserer alt han har i sitt siste løp, som er nok en kraftanstrengelse, nemlig 800m fri.
Julius innfrir igjen, og tar bronsemedalje på distansen og med det en 6, plass i Sr klassen.
Herlig svømming!
Vi avslutter NM med mixed 4x100 fri stafett. På laget har vi Oscar, August, Pauline og Sofie.
Vi ender på en fin-fin 10. plass fra 19.nde plass på rankingen!
Vi hadde satt oss noen mål for dette mesterskapet. Ingen av dem hadde noe med
medaljer å gjøre! Kun verdier! Vi skulle være godt forberedt, «reise som ett lag» - i
betydningen: å støtte hverandre, at alle deltar under hele mesterskapet, og alle heier på
lagkamerater når de svømmer. Med fasit i hånd kan vi si at oppskriften virket upåklagelig!
Vi er i 12 finaler og tar 10 medaljer i NM. Dette overgikk alle våre forventninger, og det er
en fin bekreftelse på at vi er på rett vei med vår sportslige satsning!

Tero og Rolf
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NOEN SLUTTER, NOEN KOMMER
Lorang Strand har jobbet for oss på fulltid i ett år og som assistenttrener og instruktør
gjennom 7-8 år. Nå skal han gjøre student av seg fra høsten 2022 og setter kursen for
Trondheim. Lorang har vært engasjert som trener for de eldste svømmerne i
svømmeskolen og jobbet hardt for å lære svømmerne god teknikk og god kunnskap om
svømming. Det har blitt uttallige treningsøkter og mange har deltatt i sine første
konkurranser.
Lorang har videreutviklet treningsplaner, vist stor omsorg for sine svømmere og gitt dem
motivasjon og gode anbefalinger for videre karriere som svømmere.
Vi takker Lorang for stor innsats. Vi vil savne hans gode smil, positive holdning og en
innstilling om at det alltid finnes en løsning.

Vi har ansatt Martin Hemminghyth som ny trener. Martin er 24 år og kommer fra Oslo.
Han er tidligere svømmer på høyt nasjonalt nivå, og han har trent med universitetslaget og
studert idrettsfag/psykologi ved Nova Southeastern University i Florida gjennom 4 år.
Martin er meget godt kjent med norsk svømming og det norske svømmemiljøet.
Martin starter hos oss 1. august og han vil få hovedansvaret for UM/ÅM gruppen, men vil
også ta treningsøkter for andre grupper.
Vi gleder til å bli bedre kjent med Martin og ønsker han velkommen til Asker
svømmeklubb!

Rolf, Dana og Kari
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SPLASHCAMP

Våre to uker med med sommer camper før ferien ble en braksuksess!
Masse glade barn og instruktører har hatt noen fine dager sammen.
Vi gleder oss allerede til uke 32, her har vi ennå noen få ledige plasser.
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ELEVPRAKSIS

Jeg heter Artur Stefanco. Jeg er 15 år gammel og
går på Tranby ungdomsskole. Jeg er en person som
er ganske glad i å svømme. For ikke så lenge siden,
svømt jeg i Asker SK i junior gruppen. Jeg har fått
veldig mange fantastiske opplevelser som svømmer
i klubben. Nå føler jeg det samme ved å ha hatt
elevpraksis her. Det er veldig morsomt å prøve seg
som svømmeinstruktør for barn. Det å lære barna
noe nytt gjør meg lykkelig. Det er også veldig gøy å
se på dem når de svømmer, tar feil, og så prøver på
nytt. Fantastisk opplevelse her i Asker:)

Mitt navn er Alette smeby iden, jeg er snart 15 år
og går på Slemmestad ungdomsskole. Jeg er
svømmer og instruktør i Asker svømmeklubb. Jeg
liker jobben som instruktør i klubben og tenkte at
dette var en perfekt plass for min yrkespraksis.
Instruktør Jobben er både morsomt, læringsrikt, og
spennende, samt at vi lærer om driften av klubben.
Det ble mange gode minner fra denne uken.
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