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 Kjære alle sammen

Vi er nå i midten av oktober og vi klyper oss i armen, vi er langt
kommet på høsten, det er mørkt ute og tiden mot jul går veldig fort. 

Vi kom litt sent i gang denne høsten pga reparasjoner i Holmen
svømmehall. Vi trente da en periode på Røykenbadet og Risenga, mens
svømmeskolen først kom ordentlig i gang med gjenåpningen av
Holmen svømmehall, men da ble det også full fart med mange glade
barn, unge og voksne i basseng.

I tiden frem mot jul skal vi delta i mange spennende konkurranser;
Ungdomsmesterskapet, Nordsjøstevnet og NM kortbane. Til disse 3
konkurransene, alle med kvalifikasjonskrav, har vi mange kvalifiserte
utøvere. 
10. desember arrangerer Asker svømmeklubb både rekruttstevne og
julesvøm. Rekruttstevnet (lørdag formiddag) er et stevne for de som
ønsker å prøve seg på konkurranse uten at det er dommere i hallen.
Det kommer svømmere fra andre klubber i vårt område og det blir
medalje på alle. Her kan alle klubbens unge svømmere delta, dette er
bare moro. Snakk med trener eller instruktør om du har lyst til å være
med.

På ettermiddagen samme dag arrangerer vi vårt klubbinterne
julearrangement hvor det blir morsomme øvelser i vann. Også her er
alle klubbens svømmere; fra svømmeskolen, treningspartier og
konkurransepartier velkommen. Klarer vi i år å få med oss trenerne på
en aldri så liten stafett?

Har dere spørsmål til klubbens aktiviteter, ta kontakt med oss.
Kontaktinfo finner du i Ask Nytt eller på klubbens hjemmeside
www.askersvom.no

Følg oss på Sosiale Medier

@askersvommeklubb

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

K O N T A K T  O S S

Følgende ansatte 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

Hilsen Kari
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@askersvommeklubb

Alle andre kan treffes på:
fornavn@askersvom.no

http://www.askersvom.no/
https://www.facebook.com/Askersvommeklubb
https://www.instagram.com/askersvommeklubb/?hl=nb
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OPPSTARTSLEIR
FREDRIKSTAD

Junior, Um/Åm i tillegg til de eldste rekruttene valgte i år å
reise til Fredrikstad for oppstartsleir før skolestart. Det var en
stor gjeng ungdommer med Rolf, Martin og Alisher som
trenere og Mette som lagleder. 

Vi hadde leid campinghytter vegg i vegg med Kongsteinbadet
og kunne ikke hatt bedre forhold, vi hadde supre
treningsforhold.

Det ble lagt et godt grunnlag for høstens sesong både i meter
(snaue 38 tusen meter for de eldste)  og ikke minst på det
sosiale.

Fredrikstad viste seg også fra sin beste side denne uken 
med sol og gode temperaturer :-)

 



122 pallplasseringer og 60 førsteplasser ble fasiten for de til sammen 61 flotte svømmerne fra Asker Svømmeklubb
som deltok på Asker Høst Jaked Challenge Cup som gikk av stabelen 2. – 4. september 2022. Det gjør Asker til
klubben med flest førsteplasser på helgens stevne – imponerende.
For en spennende helg vi har lagt bak oss i Asker Svømmeklubb. 61 spente svømmere har deltatt i til sammen 40
øvelser og sloss mot seg selv og kanskje mot treningskompisen eller venninnen. Mange har perset og mange har
vunnet.
Mange utøvere var nok spente på formen før sesongens første stevne, og med flere knallsterke resultater fikk vi
bekreftet at det står riktig så bra til for Askersvømmerne. 36 utøvere kapret hele 122 pallplasser og halvparten av
disse var førsteplasser, så både svømmere og trenere har all grunn til å være fornøyde med helgen.
For noen svømmere var dette aller første gang de konkurrerte «for alvor» og det var noen alvorlige og nervøse
barn som stilte seg opp for å stupe ut i sin første konkurranse. Andre har gjort dette i årevis og virket avslappede
selv om det nok var litt nervøsitet å spore før start og desto større lettelse etter endt løp. Noen tårer ble felt, men
smilene var mange og store.

Holmen svømmehall ble med nød og neppe klar til åpning, etter å ha vært stengte i hele sommer, samme dag som
stevnet skulle gå av stabelen. Det var derfor med stor spenning ansatte fra klubben og mange frivillige fikk tilgang
til hallen fredag formiddag. «Tusen takk til alle dere som har hjulpet til i helgen og sørget for at dette stevnet ble
gjennomført til 10 i stil. Det er mange brikker som skal passe sammen når et stevne skal arrangeres», sier Kari
Salvesen Mørk, Daglig Leder i Asker Svømmeklubb. «Det skal rigges og ryddes, bakes kaker, smøres rundstykker,
kokes pølser og stekes hamburgere. Tider skal klokkes inn, regler skal overholdes, lister skrives ut, premier
innhentes, innkjøp skal gjøres, inngangsbilletter selges og biler dirigeres», fortsetter hun. «Dette hadde ikke vært
mulig uten fenomenal innsats fra alle frivillige», avslutter Kari.

Det har nok aldri være så mange mennesker inne i Holmen svømmehall samtidig som det var på lørdag. Køen
foran inngangen strakk seg langt på utsiden av hallen tidlig på dagen og det var nok opptil 1000 mennesker inne i
hallen på ett tidspunkt. Til tider var det vanskelig å komme seg fra den ene siden av hallen til den andre og det var
varmt – veldig varmt. Så all ære til de som jobbet inne i hallen – dommere, tidtagere, lege og andre frivillige. Det var
imponerende å se hvilken innsats, glede og profesjonalitet alle utviste.

Helgens hovedpersoner er selvfølgelig svømmerne. Mange av dem hadde fenomenale resultater. Oscar Smeby
Iden (2003) vant alle distansene han stilte opp i med unntak av en hvor det ble disk. Rebecca Sun (2011) satte ny
Asker-rekord på 1500 m fri og havnet på pallen i hele 11 øvelser. Asker SK G1 sr. vant NM-øvelsen 4*200 m fri som
var øvelsen de kom på 2. plass på under NM i Kristiansand i sommer. Over halvparten av Asker Svømmeklubbs 61
startende havnet på pallen i løpet av helgen så det er bare å gratulere dem alle
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Asker høststevne- Jaked Cup
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Asker høststevne- Jaked Cup
fort.

Manger erfaringer rikere og godt fornøyde med helgens innsats og resultater kunne svømmere,
lagledere, trenere, tilskuere, foreldre og frivillige reise hjem søndag ettermiddag, vel vitende om
at helgen hadde vært en suksess.

(Tekst og foto: Louise Fife Aardal)

 



I DRE T T SUKEN
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I uke 39 arrangerte Holmenparken idrettslag (Asker svømmeklubb, Holmen tropp og turn,
Holmen Tennis, Holmen fotball og Holmen hockey) idrettsdag for 3-7 trinn på skolene Hvalstad,
Vettre, Mellom Nes og Billingstad. Vi startet med 3. klassingene mandag, 4. klassingene tirsdag
osv.

Dette ble en uke med mye morsom aktivitet for ungdommene alle muligheten til å prøve seg på
to forskjellige idretter.

I svømmehallen hadde vi to store grupper inne hver dag hele uken fordelt på to økter.  Det ble
opplæring i svømmeteknikk, stup i tillegg til mye lek og moro.
Det var fornøyde ungdommer som tuslet ut av hallen etter endt aktivitet.

I tillegg til våre egne instruktører fikk vi denne uken super hjelp av elever fra 8-9 trinn fra
Landøyaskole som hadde dette som en del av skoledagen.

 



I høstferien i år valgte alle våre treningsgrupper å trene hjemme på Holmen.

Elite – her ble det lagt ned mye innsats i bassenget og formen blir toppet mot NM
kortbane som går av stabelen i Stavanger i november. Litt annen aktivitet ble det også
tid til da de en dag dro inn til Oslo og hadde aktivitet på «Fangene på fortet» og felles
pizza.

Jr. og sprint – her var også fokus på å toppe formen, her skal noen til NM kortbane og
andre skal delta på UM i Bergen i oktober. Som annen aktivitet hadde disse middag og
film på klubbhuset.

For ÅM/UM gruppen ble det mye trening og formen skal også her toppes mot UM. 
Her tok Martin med seg gjengen en kveld på kino.

Låmø Gull/Sølv/Bronse hadde sammen med Alisher og Emily et bra opplegg. Her ble det
både svømming og landtrening hver dag. I tillegg spilte de bowling og hadde felles varm
lunsj en dag. 😊
Rekrutt gjengen avsluttet ferien med Strømmen Sparebank Cup1 på søndagen.

 

HØSTFER I E - L E I R
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M I N I P O L O

Kjenner du noen som har lyst til å prøve seg på minipolo?
Vi har godt med plass og ønsker flere velkommen.

 



Etter fire år med XO Sport som klubbtøyleverandør, har Asker svømmeklubb nå inngått
avtale med Chrisco om levering av arena klubbtøy.

Klubbkolleksjonen vil bestå av t-skjorte, shorts og hettejakke. I tillegg får du 20% rabatt på
alt som bestilles via Asker svømmeklubbs nettbutikk hos arena/Chrisco. Arena gavekort
kan også benyttes i nettbutikken.

Alle utøverne får utdelt klubb-t-skjorte med logo samt annet utstyr avhengig av alder og
nivå. Dette kommer i desember håper vi.

For eksempel får elitesvømmerne shorts, t-skjorte og hettejakke og rekruttgruppen får
shorts i tillegg til t-skjorte. Utøverne blir fakturert et symbolsk beløp for klærne.

arena lanserer sin nye kolleksjon ved juletider. Det er denne kolleksjonen Asker
Svømmeklubb skal bruke så nettbutikken er åpen for å bestille ASK-klær fra desember, vi
sender dere informasjon når nettsiden er åpen for bestilling av Asker klubbtøy. Badetøy
kan bestilles til rabatterte priser allerede nå på arenastore.no. Rabattkoden «asker» gir
20% rabatt på nettsiden.

«Vi gleder oss til et spennende samarbeid med Chrisco og til å kle klubben i
arenaprodukter».
Vi takker XO Sport for godt samarbeid. 
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Ny avtale med arena

Kari


