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Asker svømmeklubb har nettopp gjennomført vårt årlig rekruttstevne, Asker
Rekrutt. Hvilket liv det ble med over 190 påmeldte unge svømmere, mange på
stevne for aller første gang – og mange foresatte var på stevne for første gang
😊 
Tusen takk til alle dere som jobbet på stevnet. Det var riktig stas for utøverne.
NM kortbane er gjennomført siden forrige ASK Nytt, stor var glede for meg å
få være med gruppen til Stavanger og se våre svømmere i aksjon. Vi gjør det
bedre enn tidligere år og så å si alle svømmerne våre perset. Rolf har skrevet
ett langt innlegg litt lengre bak i denne utgaven av ASK nytt, det er bare å
glede seg.

Når vi nå går mot jul retter vi fort blikket mot 2023 og alt det som kommer da.
Vi har startet arbeidet med Asker Open og påmeldingen gjennom Ivolunteer
appen er åpne: https://askersk.ivolunteer.com/
Utover det er terminlista for våren på det nærmeste ferdig og denne er sendt
ut til hver enkelt gruppe. Er du nysgjerrig på andre grupper, kommer
terminlisten i sin helhet opp på vår hjemmeside www.askersvom.no

Asker svømmeklubb tar juleferie denne jula. Det er det lenge siden vi gjorde
sist. Siste aktivitet er vannpolo 23. desember kl 1800 til 2000 i Holmen
svømmehall, påmelding ligger på FB. Vi er i gang igjen mandag 2. januar med
første trening kl 0600. I tiden mellom der, håper jeg dere alle får dere noen
gode fridager med venner og familie.

Riktig god jul til dere alle og ett godt nytt år.

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

Alexandra Ispas
Ass. Svømmeskoleansvarlig
kurs@askersvom.no

 Året er på hell, ett år som har gått unna i 
stor fart, det første året etter en stor pandemi.

Asker svømmeklubb har kommet godt
gjennom 2022. Vi ser vekst i antall 
medlemmer og vi ser resultater som er
 bedre enn tidligere år. Det spirer og gror på 
alle plan i svømmeskolen og på alle plan på
 trenings- og konkurransepartier. Og ikke minst 
ser vi mange svært fornøyde barn og unge. 
Det gir god inspirasjon til alle som jobber i 
klubben.

Kjære alle sammen !

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


NM Ungdom 2022 (UM) ble avholdt nest siste helgen i oktober, i flotte AdO Arena. 65 klubber, og 260 utøvere
var i aksjon i bassenget under 3 hektiske konkurransedager. Asker SK stilte med 7 utøvere i mesterskapet
denne gang, og disse var: 

• Kristian Tronstad (06)
• Felix Stavnes (06)
• Elias Klev (06)
• Philip Aanesen (06)
• Sarah H Jensen (07)
• Thomas Torstveit Hansen (07)
• Gustav Sjøløkken Bandlien (09)

 

SIDE 2

NM-ungdom (UM)
AdO Arena Bergen

UM er det store målet i høstsesongen for aldersgruppen 13-16 år. Utøverne skal ha trent godt og svømt
raskt for å klare tidskravene til dette stevnet. Vi forsøker å «toppe formen» inn mot mesterskapet, men selv
om forberedelsene har vært gode, så er det alltid spennende å se hvor raskt vi evner å svømme når
«sannhetens øyeblikk» inntreffer… Og, vi kan allerede avsløre at denne gang gikk det absolutt veien for ASK-
svømmerne! Samtlige av våre deltagende utøvere gjorde et meget godt mesterskap. Alle svømmere satt fine
personlig rekorder i stort sett alle øvelser og vi oppnådde en «pers-prosent» i forsøkene på hele 91%, og
92% i A-finalene. ASK-gjengen kvalifiserer seg for hele 13 A-finaler (2 A-finaler i 2021) og 7 B-finaler. 

 
Vår første øvelse var 50m bryst, og både Philip Aanesen og Felix Stavnes svømmer godt og setter personlig rekord.
Felix kvalifiserer seg også for vår første B-finale. 
Deretter er vi i aksjon på 100m butterfly. Først ut er 09-modellen Gustav, som går respektløst til verks og perser
med ca 1,5s med tiden 1,00,38 og kommer seg til sin første B-finale. Fly-spesialisten Elias Klev svømmer meget
sterkt, han perser og er nr 4 inn i A-finalen. Det jobbes med små tekniske detaljer før finaleløpet, og det fungerer
utmerket! Det blir en meget spennende finale, med forrykende svømming som resulterer i bronsemedalje på Elias.
Han forbedrer sin personlige rekord med 1,7 sekunder (!) denne konkurransedagen. Fantastisk svømming!

L

ASK svømmerne tar 3 medaljer og svømmer i 13 A-finaler
 

Så er det duket for paradeøvelsen – 100 fri. Felix Stavnes og Kristian Tronstad er våre representanter på
øvelsen, og igjen svømmes det styggfort i forsøkene. Felix perser med 2 sekunder og Kristian med 1,2s – og
begge kommer til A-finalen. Igjen er det fokus på små tekniske forbedringsmuligheter inn i finalen, og det
fungerer også her! Forbedring av personlige rekorder for begge, og Kristian tar en 5.plass mens Felix følger
opp med en 7. plass. Herlig innsats!



NM-ungdom (UM)
AdO Arena Bergen fort.

Sarah svømmer 800 og 400 fri hhv, fredag og lørdag. 
Hun jobbet strukturert med teknikk og frekvens i
 frisvømmingen sin i forkant av UM. På 800m fri setter 
hun en meget bra personlig rekord med 14,51 sekunder
 forbedring, og det holder til en fin 10. plass. Dagen etter
gjentar hun den gode fri-svømmingen på 400m, 
og setter personlig rekord med 2,6 sekunder. Det viser seg 
å holde til finale. Sarah`s første UM finale går 
lørdag ettermiddag, og hun jobber veldig bra med 
løpsopplegget og perser igjen, med tiden 4,36,85 – og det 
holder til en kjempefin 5. plass i finalen. 

 

Lagsvømming er alltid spennende, spesielt i mesterskap som UM. Våre gutter, representert ved Elias,
Gustav, Felix og Kristian, var i aksjon på 4x100 ind. IM, og gutta svømte 5,6 sekunder raskere enn
påmeldingstid – noe som holdt til bronsemedalje! På 4x200 fri svømte gutta nok en finale, og forbedret seg
med 11,58 sekunder – og det ga en fin 5. plass i finalen.
Videre, svømte Gustav 50 rygg og kommer til B-finale (14.pl). Felix kommer til A-finale og får 7.plass på 100m
bryst. På kraft-øvelsen 200 butterfly har vi 3 deltagere med. Det er «dessverre» ikke B-finaler på denne
øvelsen, men meget bra svømming, hvor Thomas setter fin pers med snaue 5 sekunder (13.pl) og også
Gustav (15pl.) er innenfor de 16 beste. Elias viste igjen hvilken fly-svømmer han er og svømmer inn til A-
finale, hvor han perser med 5 sekunder og kommer på 5.plass. Elias setter punktum for sitt UM, med nok en
sterk butterfly-prestasjon søndag ettermiddag. Han svømmer 50-fly på 25,50 i A-finalen, setter nok en ny
bestenotering og får en flott 4. plass.

SIDE 3



NM-ungdom (UM)
AdO Arena Bergen fort.

Kristian har tidligere meritter på sprintøvelsen 50m fri. I fjor tok
han bronse på distansen, og i år kom han også til finale. Denne
gang hadde han følge av lagkameraten Felix, som forbedret seg
med 0,38 sekunder (!) i forsøkene. Begge gutta svømmer sterkt,
og Kristian tar bronsemedaljen - på ny pers 23,80 og Felix tar
en fin-fin 5. plass på øvelsen. Det er også verdt å nevne at
begge svømmerne viste at de ikke bare er raske på de korte
distansene. Kristian kommer til A-finale på 200 fri (7.pl - 1,56,78)
og Felix blir nr 5. i A-finalen på 200 bryst. Et bevis på at gutta
har lagt et solid treningsgrunnlag gjennom høsten.
Alt-i-alt et meget bra mesterskap for ASK svømmerne! Det
settes perser når det gjelder som mest, vi evner å forbedre oss
fra forsøk til finaler, og ikke minst vi kommer til flere finaler og
sloss om medaljer! Virkelig bra jobba!
😊 
 

 

Rolf

SIDE 4
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NORDSJØSTEVNET 
STAVANGER 28-30/10

Kajus 2 sølv
William C 1 bronse
August 1 bronse
Oscar 1 bronse

Det var en stor gjeng fra Asker som i år
var kvalifisert til årets Nordsjøstevne. Det
var mye god svømming og mange perser.
I år var det mange sterke nasjoner med så
våre yngre svømmere fikk virkelig prøvd seg
på et internasjonalt nivå.
Av medaljer fikk vi med oss følgende:

Mette
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SYNKRON JULESHOW

Lørdag 4. desember hadde Asker synkron
juleshow sammen med OI synkron. Her
fikk jentene vist frem alt de har lært det
siste året.
Det var mange flotte oppvisninger og det
hele ble stemningsfylt avsluttet med
lyssvømming.

Takk til Caroline, Anna Mathea og Galina
som trener våre jenter på trenings
partiene og Marte og Anna som
instruktører på synkronskolen. 

Mette



NM KORTBANE
STAVANGER

SIDE 7

17.-20. november ble NM kortbane avholdt i ærverdige Stavanger Svømmehall. Mesterskapet var
hovedmålet i høstsesongen for mange av våre eliteutøvere. ASK stilte med 12 utøvere i en god miks av
«eldre» erfarne svømmere og «førstereis» deltagere. 

NM-deltagere:
Julius Aarnes, Gustav Bandlien, Ane Hanh Basberg, Thomas Efskind, William Torstveit Hansen, Oscar Smeby
Iden, Elias Klev, August Heggenhougen Leikvam, Sofie Østbye, Hannah Ruud Raustøl, Felix Stavnes, Kristian
Tronstad.

Forberedelser er særdeles viktig for prestasjonsoppnåelse i viktige konkurranser. Vi har nevnt dette før, men
det faktum at ASK drar til NM som ett lag, godt trent og forberedt, med støtteapparat og velfungerende
rammer rundt utøverne er helt avgjørende. Vi har lært noe nytt i hvert av de siste mesterskapene vi har
deltatt og forsøker å ta vare på erfaringene – og bli litt bedre på gjennomføring hver gang! Denne gang
resulterte det i 8 NM kortbanemedaljer! Vi skal høre mer om resultatene nedenfor, men vi skal først ta opp
en sentral ting vi har vært bevisst, og som jeg tror har vært avgjørende for at ASK har tatt 21 medaljer til
sammen i NM lang, NM kort og UM i 2022, nemlig ydmykhet. Vi vet at vi ikke kan ta fremgang for gitt, så vi
gleder oss over hver «pers», hver eneste «b-finale», «a-finale» og vi jubler for hver eneste Jr og Sr medalje –
uansett valør! Hvorfor? Fordi vi forstår hva som kreves, hvilket arbeid som legges ned hver dag og at talent
bringer deg et stykke på veien, mens hardt arbeid bringer deg enda lenger!

NM Kortbane Stavanger – Solid gjennomført mesterskap av ASK svømmerne

 



Fredag morgen fortsatte vi med flere gode løp, og Julius tok en fin 6.plass på 400 fri. Ane perset på 50 bryst
og 2009-modellen, Gustav - debuterte i NM-Jr sammenheng, med en flott prestasjon på 50 rygg. Så var det
tid for 100 fly, og vi hadde August, Elias og Oscar som stilte mannsterke til start. Bra svømming av gjengen,
og igjen trakk Oscar det lengste strået og sikret sitt andre gull i Jr-klassen. Hannah hadde også en god dag i
bassenget, og det ble pers – A-finale og 6. plass på 200 rygg. Pers ble det også for Felix på 200 bryst og Sofie
på 50 fly. Så skal vi på ingen måte glemme gutta (Julias, Oscar, August og Kristian) som svømte seg inn til en
sterk 4.plass på 4x200 fri i Jr klassen. I finaleøkten var det igjen duket for et toppoppgjør, og Oscar forbedrer
seg over 1 sekund fra forsøkene på 100 fly og sikret seg gull i Sr-klassen på øvelsen. Veldig sterkt svømt, og
stemningen i ASK-leieren var på topp etter 2 dager med flott svømming.

Lørdag startet med 4x50 fri gutter med Oscar, Kristian, Felix og Julius i lagoppsettingen. Igjen var gutta der
oppe og snuste på medalje, og det endte med en fin-fin 4.plass. Så var det duket for den «beryktede» 200
fly. Etter å ha vært litt usikker på formen i innledningen til mesterskapet, klinket August til, og svømte seg inn
til en meget fortjent bronsemedalje i Jr-klassen på ny pers. Utrolig gøy! Senere på dagen svømte August A-
finale og han fikk her en fin-fin 6.plass. 1500 fri kan også beskrives som en tøff øvelse, og Julius er en person
som ikke lar seg skremme av lange løp. Han hadde allerede en 5.plass på 800 fri Jr klassen og svømte nå inn
til pers på 1500m og en fin 6. plass i Jr-klassen. 

NM KORTBANE
STAVANGER fort.

SIDE 8

Vi håpet som alltid på en god start på mesterskapet. Så når det braket løs med forsøk på torsdag formiddag
var det en elektrisk spenning i luften. Og, det ble svømt bra av våre fra første stund. På 50 fly stilte vi med
William, Elias, August, Thomas, August og samtlige perset. Oscar gjorde også en veldig god 50 fly og sikret
ASK NM-gull i Jr klassen! Dette ga gutta blod på tann på 4x100 fri lagsvømming! Nå hadde vi fått ferten av
medalje og Oscar, Julius, Felix og Kristian svømte forrykende! ASK slo inn til NM-Jr bronse! Utrolig gøy! På
kveldens finaleøkt gjorde Oscar nok et kanonløp og det holdt til Sr-sølv på 50 fly! Vi svømmer oss også inn
blant de 5 beste på 4x100 fri i Sr klassen denne kvelden. Nok en sterk lagstafett fra våre gutter! Tre medaljer
første dag; Det var absolutt det vi kan kalle «en god start». 



NM KORTBANE
STAVANGER fort.

SIDE 9

Søndag var Julius igjen i aksjon. Denne gang på 400 medley. Etter veldig bra svømming, kunne han kvittere
ut ny pers igjen og en bronsemedalje på øvelsen i Jr klassen, samt en 5 plass i Sr klassen! Grattis!, og vel
fortjent - etter en høst med ekstremt treningsfokus, 11 ukentlige økter og imponerende bra treningsinnsats.

Vi hadde også 4 gutter med på 50 fri i forsøkene søndag morgen.. Thomas, Kristian, Felix og Oscar. Best
uttelling fikk Oscar, som sikret seg en ny bronsemedalje i Jr klassen. «Vi bøyer oss i hatten», for å sitere en
norsk langrennsløper😊 Det ble også A-finale og 6. plass i kveldens finaleøkt.

NM kortbane 2022 ble et nytt fremgangsrikt mesterskap for våre svømmere. Veldig mye positivt å glede oss
over, samtidig som vi ser at vi har utviklingsområder. Oscar var med sine 5 individuelle medaljer og innsats
på lagsvømmingene – en viktig «poengplukker» og bidragsyter i dette mesterskapet. Vi vil gjerne ha enda
større bredde i troppen og vi ser at flere av våre svømmere har tatt flere steg fremad og er – eller kan
komme på - et nivå hvor A-finaler og medaljer er innen rekkevidde. Det skal vi bygge videre på! 

Rolf



Lørdag 10. desember arrangerte Asker svømmeklubb
årets rekruttstevne, det var 191 påmeldte fra
Bærumsvømmerene, Håbrann SK Grorud, Kolboten IL,
LRK, OI, Ringerike, Triton og Asker.
Det var mange spente barn som deltok på sitt første
svømmestevne og det er godt å se at det gror godt i
svømme Norge.

Det var mye publikum og alle fikk medalje. 
Under ser dere 3 stolte gutter fra Asker

R E K R U T T S T E V N E

SIDE 10

Mette

Matias, Yiming og Felix.



Trygg på trening

 Norsk idrett sammen med Redd Barna skal gjøre barna og
unge i idretten «Trygg på trening». Målet er å gjøre de voksne
oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke
seksuell trakassering og overgrep mot barn.

 Redd Barna har utviklet verktøyet «Trygg på trening» som skal
gi de voksne kunnskap om hva de skal og bør se etter for å
forebygge og avdekke mulige overgrep mot barn. Trygge
voksne gir trygge barn.

Hva er Trygg på trening?
 «Trygg på trening» er et kursopplegg som kan brukes av
idrettslagene. Kurset gir trenere og frivillige i klubben økt
kunnskap om seksuelle overgrep mot barn slik at de vet hva de
skal gjøre om de er bekymret. Samt bli bevisste egne
handlinger som kan for enkelte barn og unge oppleves som
vanskelig.

 Det er bestemt at Asker SK skal gjennomføre dette. I praksis
betyr dette at ALLE trenere, instruktører, ansatte og lagledere
skal gjennomføre dette kurset. Vi har allerede startet denne
prosessen, og vi skal fortsette utover høsten til alle har vært
gjennom kurset.

I Asker SK skal gjøre alt vi kan for at alle våre barn føler de er
trygge når de er på trening!

For mer informasjon, kontakt Mona - dommer@askersvom.no 

SIDE 11

T R Y G G  P Å  T R E N I N G

Mona

mailto:dommer@askersvom.no


JULESVØM

SIDE 12

Tradisjon tro ble årets julesvøm
gjennomført med mange artige innslag, alt
var lov. Det ble pølse stafett, stafett hvor de
yngste var på lag med de eldste og utøver
som utfordret trener. Begrepet badetøy fikk
en helt annen betydning ;-)

 Aksel valgte den trygge varianten og tok
like godt på seg redningsvest.
 
Oscar var litt eplekjekk og utfordret trener
Martin på 50m rygg, her viste det seg at
Martin fremdeles hadde teknikken og
farten inne og tok en knusende seier. 

Et veldig hyggelig arrangement ble
selvfølgelig avsluttet med besøk av nissen.

Mette



HILSEN FRA NISSEN

SIDE 13

Hei! Jeg er Østfold nissen og er ny nisse her
i Asker i år. Mange av dere så meg sikkert
på jule-svøm og lurte på hvilken raring det
der var. Og hvis dere fortsatt lurer så er det
bare sånn vi østfoldnisser er, vi er og ser litt
rare ut vi, også er vi kanskje litt tunghørte
også. Dere lurer kanskje også på hvorfor
skjegget mitt var hvit mens håret mitt var
brunt, men det er fordi jeg fortsatt er
nisselærling, så jeg får ikke hvitt hår før jeg
består fagprøva dessverre. Men kanskje det
er hvit til neste gang jeg ser dere. (Og hysj,
skjegget var et hvitt løsskjegg ettersom mitt
ikke er langt nok enda). Jeg håper dere likte
juleposene for de brukte hjelperne mine og
jeg lang tid på å gjøre fine og gode. Og hvis
jeg skal gi dere et lite tips på julegaveønsker
i år så svømmer det over av svømmeføtter
på Nordpolen. 

Ille god Jul og et gørr godt nyttår så ser
dere meg sikkert igjen snart!

PS. Hvis det høres ut som Hjørdis og Kai
krangler på taket ditt natt til julaften så er
det nok bare jeg som prøver å komme meg
ned i pipa di.

Mathias
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SVØMMESKOLEN

Julen står snart for dør og det nærmer seg slutten av året og vi ønsker å takke alle dere som har valgt å være
en del av Asker svømmeklubb sin svømmeskole!

Vi føler oss heldige å kunne lære bort livreddende kunnskap og vi gleder oss til fortsettelsen i 2023!
Vi setter alltid stor pris på tilbakemeldinger fordi sånn kan vi bli enda bedre i det vi gjør, og her deler vi noe
av disse med dere alle:

«Tusen takk for mange fine år i Asker Svømmeklubb med lek, glede og gode mestringsopplevelser!"

“Vil takke for mange god år for vår sønn. Tilbudet dere har er veldig bra. Han har kommet på et nivå vi synes
er godt nok og han har ønske om å prøve andre aktiviteter. Så vi takker for denne gang.”

“Tusen takk for flott undervisning, han har hatt stor glede av det!”

“Jeg syns at svømmekurs oppleget deres er fantastisk” 

"Vi ønsker å takke alle trenere og klubben for mange hyggelige år."

"Vi takker for et godt samarbeid. Han har ikke hatt så stor motivasjon for svømming, og tross dette har han
likt kursene deres med de flinke instruktørene godt!"

"Flinke instruktører sørget for at han var trygg fra start, så det gikk helt fint at jeg gikk og satt meg med de
andre i cafeen etter opprop.Han storkoste seg, og gleder seg maks til neste gang."

"Har også lyst til å si tusen takk for fine kurs, barna har det så moro på svømmekurs og lærer masse "

Svømmeskolen takker for i år, vi gleder oss til 2023!
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SVØMMESKOLEN FORT.

Administrasjonen i  svømmeskolen ønsker å takke  alle instruktørene våre for profesjonalisme, engasjement
og innsats 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!

Dana og Alexandra
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SYNKRON FINLAND

Fredag 9.desember dro to jenter fra Asker Synkron til Finland nærmere bestemt Turku/Åbo to timer med
tog fra Helsinki. Så vi reiste langt for konkurrere i nye figurer.
De konkurrerte i alders gruppen 13-15 år det var 90 deltagere i denne kategorien. I høst endret FINA alle
figurene da de som var var utdaterte og måtte gjøres vanskeligere.

4 figurer skulle presenteres foran ett panel på 10 til 12 dommere med scorer. Jentene var forberedt på at de
kunne stryke på flere da vi av erfaring vet at dommere er strenge i Finland. Men både Miriam Myhre og Mira
Hallien bestod alle figurene med glans og ble blant de 50 beste. En utrolig prestasjon da de ikke har trent
lenge på disse figurene samt yngst i klassen.

Mira og Miriam gleder seg allerede til neste tur og håper flere av synkron venninne sine blir med da.

Merete
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Siste treningsdag for alle treningsgrupper blir fredag 23. desember, alle tar ferie tom
1. januar. Gå på ski eller tur og samle overskudd til nytt semester
Fredag 23. desember blir det vannpolo på Holmen for klubbens medlemmer fra 18-20
Administrasjonen holder stengt i romjulen.
Husk meld deg på dugnad til Asker Open
NB! Husk lisensen for aktive utøvere for 2023 kommer på mail tidlig i januar,
denne må betales så raskt som mulig.

INFO:

Kari og Mette


