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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

Kari
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Følg oss på Sosiale Medier

@askersvommeklubb @askersvommeklubb

Alexandra Ispas
Ass. Svømmeskoleansvarlig
kurs@askersvom.no

Da er vi i full fart og året er godt startet. Velkommen til ASK Nytt 2023. 
t

Kjære alle sammen

Asker Open ble arrangert 10 – 12 februar 2023 og det ble en
vellykket konkurranse. Takk til alle som bidro, takk til alle dommerne
og takk til alle utøverne som deltok og gjorde dette til en fest.
Økonomisk kom vi godt ut av konkurransen.

Nytt av året var at vi hadde kafeteriaen i konferanserommet i
kjelleren. Det bidro til at det ble mer ro om en ville sette seg ned og
ta en kopp kaffe og litt kake. Chrisco var tilstede for første gang med
sin butikk i resepsjonen – nytt og spennende. Dommerne fikk bruke
gymsalen som sitt område og det fungerte også bra for klubben og
for dem.

 

Vi står foran årsmøte som blir arrangert 23. mars på Asker museum.
Etter årsmøtet blir det årsmøtefeste med utdeling av priser fra 2022.
Vi trenger påmelding fra dere som ønsker å spise tapas på
årsmøtefesten – dette gjelder også svømmerne. Velkommen skal dere
være alle sammen.

 

https://www.facebook.com/Askersvommeklubb
https://www.instagram.com/askersvommeklubb/?hl=nb


Helgen 10- 12 februar var det klart for årets Asker
Open. Det var 706 påmeldte og 2.899 individuelle
starter fra 34 forskjellige klubber. Det ble en helg
med mye positiv støy og glade barn og
ungdommer. 

For mange av våre yngste svømmere var dette
første stevne med dommere på kanten, litt
skummelt kanskje men dette taklet de bra. Alltid
gøy å være på hjemmebane i egen hall med så
mye positive barn, ungdommer og ikke minst
positive foreldre som stiller opp på dugnad.
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Asker Open

Foto: Morten Jørgensent



Besøk av Erik Persson

SIDE 3

Fredag 6. januar var vi så heldig å få besøk av Erik
Persson.  Erik er en del av det svenske landslaget og
har sølvmedalje fra VM i Budapest 2022 (200m
bryst)

Gruppene Senior, Junior og ÅM/UM var invitert. Erik
fortalte om sin karriere og utøverne stilte mange
spørsmål. De fikk mange gode tips om land trening
og teknikk i vann.



B Y D G O S Z C Z -
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II vinterferien dro UM og JR gruppen på treningsleir til
Bydgoszcz i Polen. Det var 16 aktive svømmere som fikk
forsøke seg i det flotte anlegget. Rolf og Martin var med
som trenere og Kari som lagleder. 
Anlegget i Bydgoszcz bestod av 10 baner a 50m, der 6
av banene enkelt kunne deles inn i 5 x 25 m. Det var
også gode treningsfasiliteter på land i tilknytning til
bassenget, samt testbasseng med videofilming i
kjelleren. 

Asker svømmeklubb hadde stort sett 2 treningsøkter pr
dag samt tid for yoga, styrketrening eller stretching. To
av dagene var det kun satt opp 1 treningsøkt og da ble
det tid til litt shopping og tur på Laserfight.

Vi bodde en kort spasertur på 12 – 15 minutter unna
anlegget på ett lite, men funksjonelt hotell. Her fikk vi
servert rikelig med Polsk bondekost – som vi utover i
uken spurte om kunne spes på med litt pasta 😊 
Treningsutbyttet ble veldig bra! Kondisjon, teknikk og
fart – stod på programmet i varierende mengde de
ulike dagene. Belastningsrytme er viktig når vi er på leir.
Vi skal trene hardt, men ikke for hardt. Vi skal svømme
langt, men må ikke bli for «seige». Svømmerne fikk
således prøve seg som virkelige «24-timersutøvere»,
hvor fysiske og mentale barrierer ble utfordret.
Humøret blant undommen var det lite å utsette på, og
det kommer godt med når man tilbakelegger et sted
mellom 47 og 53 km på en uke. 
Treningsleiren ble avsluttet med morsomme
konkurranser og stafetter - og ikke minst en tur på den
lokale McDonald`s. En utskeielse som tydeligvis smakte
etter 7 dager med helsekost.. 😊

V I N T E R F E R I E L E I R
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B Y D G O S Z C Z  -  F O R T

Rolf, Martin og Kari



Vinterleir for låmøgruppene vel gjennomført! Vi startet dagen med en time basistrening og
aktivitet. Her gjorde vi alt fra stikkball til styrketrening til å gå på hverandre. Mye forskjellig
med andre ord. Etter styrketrening på holmen gym tok vi turne opp på klubbhuset hvor
utøverne koste seg med god mat og Netflix i lunsjpausen. Dagen ble avsluttet med en to
timers økt i bassenget hvor vi både rakk hardkjør og vannpolo på slutten. 

På onsdagen tok vi turen til Holmensenteret for å bowle. Her var det mange interessante
stiler på de forskjellige kastene. Godt at det er i bassenget de skal prestere og ikke på
bowlingbanen! 

For mange av de yngste var dette deres første treningsleir! De gjorde en super jobb i å
prøve å holde teten med de eldre og fikk trent ordentlig bra denne uken, godt jobbet! Så
gjenstår det bare å se om blir resultater ut av det på de kommende stevnene ☺ 
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VINTERLEIR - LÅMØGRUPPENE

Emily
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L A N D S S T E V E N T - Å L E S U N D

Landsstevnet for svømming gikk av stabelen 11-12 mars i Moa svømmehall i Ålesund.
Fra Asker deltok Ola Riise og Aksel Smeby Iden var med som trener og lagleder.
Ola stilte på mange øvelser og blandet stafett sammen med Bærum og Stavanger.
Det ble medaljer og på lørdag kveld var det bankett.
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E L E V P R A K S I S

I februar 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:

Ella Christina  Fritzner

Jamal Hamam

Mitt navn er Ella Christina Fritzner, 14 år gammel og går
på Solvang ungdomsskole. Jeg trener i gruppen ÅM og
jeg har svømt siden jeg var 4 år gammel og elsker det.
Når vi skulle ha jobbuke visste jeg med engang at jeg
ville jobbe her i Asker Svømmeklubb. Jeg var veldig
heldig å fikk sjansen til det. Det er gøy å prøve seg som
instruktør og lære barna viktige og spennende ting. Jeg
synes det har vært artig å være med barna. Vi gjorde
masse morsomme leker sammen. Det har vært en veldig
fin og lærerik uke her hos Asker Svømmeklubb.

Jeg heter Jamal Hamam. Jeg er snart 15 år og går på
solvang ungdomsskole. Jeg er den type personen som
elsker å trene og svømme. Jeg er en svømme utøver
som går i konkurranse gruppen i Asker svømmeklubb.
Denne klubben har gitt meg og mange andre utøvere
mange fantastiske opplevelser. Fra å reise til stevner
og til å med turer utenfor Norge. Asker svømmeklubb
var det første stedet jeg tenkte å jobbe for i LIA uken
vår på solvang ungdomsskole. Asker svømmeklubb er
åpen til å gi utøverne sine muligheter til å få en smak
av arbeidet som blir gjort for å holde denne klubben i
gang. Klubben ga meg muligheten til å bli en instruktør
og jobbe med mange barn. Jeg syns at opplevelsen for
å jobbe som instruktør var lærerikt, sosialt og ikke
minst gøy. Jeg syns at klubben har gjort en fantastisk
innsats i å ta imot meg og gi utøvere muligheten til å
trene :)



Sene avmeldinger

I god tid før stevner, melder våre trenere på utøverne til de øvelsene de skal svømme. Dette
skjer ofte ett par uker før konkurransen. Av ulike grunner endrer ting seg og utøver kan allikevel
ikke delta. Det er da veldig viktig at dere så raskt som mulig gir trener beskjed om svømmer
ikke kan være med. Dette er viktig fordi vi slipper å betale for en deltakelse som ikke finner
sted: 

For enkelte stevner er det avmeldingsfrist 2 – 3 dager før stevnestart, for andre er det lengre
frister. Dette holder trener oversikt over.

 Arrangør får anledning til å sette opp fulle heat – som gjør det morsommere å svømme for de
som er tilstede

 Trener møter ikke opp forgjeves – evt at vi kan sende færre trenere

Vi setter derfor stor pris på melding til trener om svømmer ikke kan komme på konkurranser.

Garderobebånd

Alle som trener Delfin, Hai, LÅMØ gruppene samt Speed, Stup, synkron, UM, Jr og Elite,
skal ha egne bånd for å komme inn i hallen. Det vil bli stopp på utlån av garderobebånd
for vanlig trening. Båndene som kan lånes i resepsjonen er kun for svømmeskolen som
betaler for inngang i hallen. Alle på gruppene nevnt over MÅ kjøpe eget garderobebånd
kr 100,- for inngang i hallen. Dette gjelder da frem til skoleslutt i juni. Har dere ikke
kjøpt eget garderobebånd, kan dere påregne å måtte betale dere inn på treningen.

Supporter t-skjorter

Vi har fortsatt mange supporter t-skjorter til dere som skal heie på utøverne under
konkurranser. Ikke bare er det flott å heie på Asker svømmerne samlet, det gir også
mulig å bli kjent med andre Asker foreldre. Enkelt å kjenne igjen de røde t-skjortene på
stevnene. Ta kontakt om du enda ikke har fått denne.

Minner om årsmøte med påfølgende årsmøtefest med påmelding via trygg i
vann: 
https://www.tryggivann.no/index.aspx Vi trenger påmelding fra alle, både
foreldre og utøvere da vi skal bestille mat.

V I K T I G  I N F O
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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. 
 Vi kjører på med Splash Camp i uke 25, 26 og 33 og Outdoor Adventure Camp i uke 25 og
33 Gå inn på vår hjemmeside for mer informasjon : 
 https://askersvom.no/sommeraktiviteter

Påmeldingen for årets sommer camper åpner onsdag 15. mars klokken 12.00
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