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Første hele året som eneste svømmeklubb i Ålesund etter at  
Herd la ned sin svømmegruppe er tilbakelagt i 2013. Dette ga oss 

en kraftig økning i antall aktive på kort tid, og vi var ikke lenger så 
oversiktlige. En rekke rutiner er derfor strammet opp og endret. Vi har 
gått fra ca. 80 aktive, via 120 i februar i fjor, til 150 ved start for  
sesongen 2014/15. Dette er en hyggelig utfordring. Vi ser at svøm-
ming er en sport mange ønsker å drive med.
 
Høy aktivitet og høy kompetanse innen svømmeidretten i regionen, 
er gjort mulig gjennom flere samspillende faktorer: Våre kunnskaps-
rike fast ansatte trenere, en solid porsjon foreldreinnsats, foresatte 
med lang svømmeklubberfaring på flere nivåer og eksepsjonelt god 
oppfølging over år fra gode sponsorer og støttespillere. Tusen takk 
til dere for arbeid og positiv innstilling når vi tar kontakt!

For tiden kjører vi svømmeundervisning både på Moa, Blindheim og 
Aspøy. Våren 2013 deltok vi i et prøveprosjekt i Giske kommune der 
vi stod for deres svømmundervisning i grunnskolen. I år ses det på 
om vi får undervise, eller ha kurs i flere kommuner og skoler.    
 
Uten positiv innstilling fra personalet ved svømmehallen på Moa, 
skolene Blindheim og Aspøy, samt velviljen fra VH Kultur i Ålesund 
kommune ville vi stått på stedet hvil. Freidig nok ønsker vi oss også 
kommunal støtte fra bystyret slik at vi slipper å legge ut for en må-
ned med klorvann i skolebassenget på Aspøy når dette årlig  
tømmes for kommunalt vann 30. april. 
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Det er altfor mange drukningsulykker, og det er flott at det politisk er  
ønsket bedre rammer rundt svømmeopplæringen i skolen nasjonalt. 
Da minner vi om at det også må legges grunnlag for å få til gode 
instruktører! Vi rekrutterer våre instruktører blant aktive, eller tidligere 
aktive utøvere. De tar med seg sine kunnskaper inn i eksempelvis 
læreryrket. Det må være en selvfølge at svømming som idrett og 
svømmeklubbene gis rom og utviklingsmuligheter med god tilgang 
til nye og bedre basseng - minst på lik linje med skolene fremover. 
Det er herfra kvalitet i svømmeundervisningen kan hentes. 
 
I forskningsrapporten «Grenseløs frivillig foreldreinnsats?» fra 2013 
oppga 12 % av foreldre at de aldri har bidratt med dugnadsarbeid. 
Halvparten eller flere begrunnet dette med at de ikke ble spurt, at  
organisasjonen ikke oppmuntret til frivillig innsats, eller at deres 
egen arbeidssituasjon var for krevende. Spesielt det siste var en 
gjenganger. Rådet rapporten ga til oss som leder frivillig arbeid 
innen idretten, var å henvende oss mer direkte til de som ikke bidrar 
og klargjøre hva de kan tenke seg å gjøre. Eksempelvis ringer vi de 
som ikke svarer når vi kaller inn til dugnad. Vi tar direkte kontakt med 
mange for å tildele konkrete oppgaver. “Alle foresatte skal bli sett” er 
målet, slik at vi får spredt trykket på det å drive klubben.  

Frivillig organisasjonsarbeid i en foreldredrevet klubb er slik formet at 
har du barn som er aktive, så må du som foresatt bidra. Jo mer barna 
satser på idretten, jo mer forventer klubben at du bidrar.  

Fra “Trygg i vann” for de minste 
til mesterskap for de store

Aalesund svømme og livredningsklubb    -    Postboks  175, 6001 Ålesund    styret@aaslk.no 

Redaksjonsledelse: Styret i AaSLK.  Design, redaktør og produksjon:  Eli Anne Tvergrov. Bidragsytere på 
tekst: Elisabeth Solvang og Kari Nesdal.  Forsidefoto: Mikael S. Ruud av Ole Martin Bjørlykke som ble kåret til årets 
utøver  i klubben for sine resultat i sesongen 2013. Minifoto oppe er av Celine Hjeltnes.  Minifoto nede til venstre er fra 
vinterferiesamlingen på Hamar. I midten ser vi fra rekruttstevnet høsten 2013 der Sykkylven sin svømmegruppe var 
med for aller første gang. Til høyre ser vi Milla Schrøder som deltok i Gjensidigeaksjonen Trygg i vann 2014.  
Annonsekoordinering 2014: Mikael S. Ruud (annonse@aaslk.no).   

Aktiviteten er stor i klubben.  Fra svømmekurs, via svømmeopplæring i samarbeid med skoler, til det som skjer i svømmegruppene fordelt på flere basseng.  
Nye utøvere banker på og vil bli del av klubben vår. Vi synes å samarbeide godt med klubbene rundt oss nå, og resultater tikker inn både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Sponsorene som står bak oss er vi utrolig takknemlige for at vi har med oss og våre ansattes innsats verdsettes høyt.  Bak står foreldre/foresatte 
for drifta og alt i alt er det dette som er grunnlaget for at vi eksisterer som svømmeklubb.     (Foto hovedmotiv av Berend de Waal v/Mikael S. Ruud).

NAVN:  Eli Anne Tvergrov og Einar Wiik
ROLLE:  Leder og nestleder i svømme-
klubben.  Wiik er også leder i Møre og 
Romsdal svømmekrets. 
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Veien fra kurs til klubb, den viktige røde 
tråden, er tydeligere enn noen gang.   

Dette ser vi på ferdighetene til de som har 
kommet opp fra kursene til vår yngste grup-
pe i klubben, Medley Blå, det siste halvåret. 
Fremdeles har vi som klubb en lang vei å gå 
før vi får kursingen vår optimal, men det har 
bedret seg kraftig. Sammen med våre nye 
inspirerte instruktører, så er dette et mål.

Vi er sårbare når vi mister mange instruktø-
rer. Heldigvis er det flere yngre utøvere som 
ønsker å ta instruktørutdanning og bidra 
for å hjelpe klubben. Det er kjempepositivt. 
Vi håper også at foreldre kan ta instruktør-
utdanning. Flere voksne som kan bidra i 
kursaktivitetene til klubben styrker tilbudet 
vårt ytterligere. 

- For tida er det bra oppslutning rundt kur-
sene, men vi ser at vi lett mister noen i perio-
der når det er ferier. Her ses det på aktuelle 
løsninger for å unngå dette, samtidig som vi 

Jeg registrerer at det på alle våre grupper nå 
er bedre forståelse og kunnskap om trening 
og svømming. Og her skal vi bli enda bedre!
Hospitering er satt i gang på nivåene Medley 
Gull, LÅMØ og Senior. Dette gir ivrige og mål-
bevisste utøvere en smakebit på neste nivå.

Vi har mange yngre utøvere i alderen 12-16 
år som allerede banker på døren til landslag. 
Nåløyet er trangt men med god kontinuitet 
i trening kan AaSLK om kort tid bli klubben i 
Norge som har flest landslagsutøvere.

Magnus sitt innpass i klubben har gått bra. 
Han har mye å  lære og er villig til å gjøre 
det. Som hovedtrener ønsker jeg å involvere 
meg mer og mer i alle ledd i klubben for å 
sikre kvalitet.  Sesongen 2014/15 ligger an 
til å bli en meget spennende og innholdsrik 
sesong.  Positivisme og sterk klubbfølelse er 
to nøkkelord.

The sky is the limit,  
if you listen to your Coach.

Hedda Roth og hovedtrener Glenn G. Cudmore. På småbildene ser vi noen av de som øver på nye heiarop i klubben: 
“Vi e så rå //  Vinne vi må // Gullet vi skal få // Lenge leve må // AaSLK //  2 x klapp: ÅLESUND // 2 x klapp: ÅLESUND” (Foto: Mikael S. Ruud og noen foreldre til).  

“Lenge leve må, Aaslk”

Avgjørende støtte for AaSLK
Sparebanken Møre er vår viktigste bidragsyter. Med bankens hjelp har klubben de siste tre-fire 
årene klart å få gode resultater med svømmere på svært høyt nivå nasjonalt, og til dels internasjo-
nalt. Samtidig klarer vi å gi et godt tilbud for bredden av svømmere og gir svømmeopplæring videre 
omkring enn Ålesund.  

får ned den administrative mengden for hver 
kursrunde. 

Sportslig har vi et luksusproblem med fulle 
grupper. Utfordringen er dermed kapasitet 
og vi må nok skru opp nivåforventningene 
fremover. Slik vil vi miste noen barn i hver 
gruppe, men øker sannsynligheten for frem-
tidige mestere.

Det er naturlig med frafall i de øverste grup-
pene. Samtidig har Medley Gull, LÅMØ og 
Senior utviklet seg til å bli mer homogene 
og en mer sammensveiset gjeng. Inn i årets 
sesong går vi med bedre driv. Spesielt har 
seniorgruppa hatt stor utvikling som gruppe. 
De har utviklet seg med bedre mentalitet og 
de er mer målbevisste. 

Videre skal vi skynde oss langsomt. En vei til 
toppen er lang og bratt for de som skal hele 
veien. Motgang kommer og går. Da er det 
viktig å holde fokus på langtidsutvikling!

NAVN:  Glenn G. Cudmore
ROLLE:  Hovedtrener med særlig ansvar for seniorgruppa. Glenn kom  
til klubben i september 2012 fra Hamar IL Svømming der han var trener i 
fire år.  Han har også vært  hovedtrener i åtte år for Stavanger   
Svømme Club (SSC).  

Medley
LÅMØ

Senior

Masters
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VÅRE HOVEDSTØTTESPILLERE

For å holde en så høy aktivitet på så mange plan både for elite og for bredde, er vi avhengige av 
gode støttespillere. Gjennom året og over flere år har vi noen avtaler som er mer omfattende enn 
andre. Av våre hovedstøttespillere har vi først og fremst Sparebanken Møre, Storsenteret i Ålesund, 
Caverion, Farstad, Tafjord Kraft og utstyrsleverandøren vår Fastswim.   

T ILDELT MIDLER FOR KULTURELLE OG SAMFUNNSGAGNLIGE TILTAK

Aalesund Sanitetsforening
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GODE SAMARBEIDSPARTNERE

I klubbmagasinet vårt Aquarius, i våre stevneprogrammer og mange andre sammenhenger, 
har vi en rekke samarbeidspartnere som er med på å sikre at vi kan drive så godt og bredt 
som vi gjør.  De presenteres her gjennom annonser bakover i klubbmagasinet vårt. 

DE ELDSTE UTØVERNE VÅRE TRENER PÅ:

Stamina Ålesund i Sundgata | Stamina Moa i Langelandsvegen | Stamina KEY Nørve i Vågavegen
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Magnus på plass
med gode råd

Mine tidligere trenerjobber har vært en følge av at jeg har 
studert i byene Hamar og Oslo. På Hamar tok jeg en bachelor i 

idrett – spesialisering i trenerrollen, og i Oslo en master i idretts-
psykologi og coaching. Det å jobbe som trener og å være godt 
kvalifisert til dette har hele tiden vært en av de store motivasjons-
kildene til at jeg valgte disse studiene. 

Da jeg rundt juletider 2013 fikk tilbud om å begynne som trener i 
Ålesund, var dette en mulighet som ikke kunne gå fra meg. Jeg har 
tidligere både jobbet sammen med Glenn G. Cudmore, men ikke 
minst vært utøver under Glenn og vet hva han står for. Klubben 
hadde jeg også kjennskap til fra tidligere, blant annet gjennom 
resultatene under flere mesterskap hvor klubben presterte bra. 
Denne totalpakken, i tillegg til at min samboer også kunne tenke 
seg å flytte til Ålesund, gjorde at jeg valgte Ålesund!

Samtidig som jeg begynte som trener i full stilling, jobbet jeg 
også med å skrive ferdig min masteroppgave. I slutten av mai ble 
den levert ved Norges Idrettshøgskole, og jeg avsluttet i denne 
omgang mitt liv som student.  Tittelen til oppgaven var «Mentale 
forberedelser til internasjonale mesterskap – Hvordan forbere-
der elitetrenere i svømming utøverne sine mentalt».  I oppgaven 
intervjuet jeg norske svømmetrenere som de siste fem årene har 
hatt utøvere med minst èn medalje i EM, VM eller OL. Trenerne ble 
intervjuet om hvordan de bygger mestringstro (selvtillit på folke-
munne) hos utøverne for å få de til å prestere best mulig. 

Om mestringstor og å sette seg mål 
En viktig faktor i sammenheng med mestringstro er at man som 
utøver har utarbeidet seg mål, både på lang og ikke minst kort 
sikt. Har utøveren mål som han/hun kan evaluere og se at de har 
klart, vil dette kunne være en faktor som øker mestringstroen. 
Dette vil også kunne være et godt virkemiddel for utøver og trener 
til å evaluere om jobben som man sa man skulle gjøre er gjort/ 
ikke gjort. På denne måten kan utøveren se hvorfor man oppnåd-
de målet eller ikke. 

Gode rutiner
Videre er rutiner en viktig del av forberedelsene til stevner uansett 
mål. Det å ha utarbeidet en plan for når man skal pakke utstyr, hva 
som skal pakkes, når man skal spise, når man skal ha innsvøm-
ming, når man skal varme opp på land, hvor lang tid før man skal 
ta på seg drakten, når man skal svømme ut osv, er svært viktig. 
Hvor mange av våre utøvere uansett nivå har en slik plan? Tilfel-
digheter under stevner kan fungere som en kilde til stress, som 
i neste omgang kan være med å forstyrre utøveren når han/hun 
skal prestere. 

Om tålmodighet for å prestere
Hvile og tålmodighet er også et viktig punkt for å prestere. I dette 
ligger det at man har fått nok søvn i tiden før mesterskapet, og 
at man er mentalt uthvilt. Dette henger igjen sammen med for 
eksempel om man har klare rutiner slik at man slipper å bekymre 
seg over hva man skal gjøre til hvilket tidspunkt. Tålmodighet er 
viktig i forhold til at utøverne alltid ønsker å prestere i dag, men at 
jobben som skal gjøres krever litt lengre tid. For å oppnå tøffe mål, 
kreves det mye tøff og hard jobbing over lang tid. 

Disse punktene er bare en kort oppsummering av noen av de 
viktigste punktene i oppgaven. Ta kontakt hvis du ønsker mer 
informasjon eller har spørsmål, eventuelt kan du søke opp min 
oppgave på Google. 

Allerede i begynnelsen av årets sesong har jeg sett mange utø-
vere som er sultne på å svømme fort i år, noe som jeg ser veldig 
fram til!                                                                        God sesong!

Aslak og Magnus i en prat rett etter siste gjennomførte konkurranseøvelse på et stevne et sted i Norge sist sesong. (Foto Ingvald Kaldhussæter).

NAVN:  Magnus Klæboe Nordgård
ROLLE:  Trener LÅMØ-gruppa. Han har også Medley 
Gull i samarbeid med Glenn. Opprinnelig kom-
mer han fra Tromsø. Tidligere har han jobbet som 
svømmetrener i Oslo Idrettslag, Hamar Idrettslag 
og Tromsø Svømmeklubb. 

6
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Svømmeklubben tilknytter seg både foreldre, tidligere aktive svømmere og andre som også bidrar til den sportslige delen av  
aktivitetene våre. Trenerkabalen kan bli justert gjennom sesongen, men sentrale skikkelser i årets sesong er:
ADRIAN BLOM WELLE som trener Medley Sølv sammen med  OLE EINAR KRISTIANSEN ALSTADSÆTER. 
MAUD NEKSTAD som trener Medley Blå sammen med JON ARNE KRISTIANSEN og ALEXANDER MICHELSEN. 
På en god reserveliste, ved ferier og annet, spesielt for de eldste gruppene dukker fra tid og annen KJELL ÅGE JOHANSEN opp 
eller EINAR WIIK.  Kontaktinformasjon til trenere  ligger på www.aaslk.no øverst på fanen “Coaches”.  Husk å melde fravær og  
annet praktisk til treneren du har mest med å gjøre på din gruppe. Det hjelper trenere til å planlegge ei god trening for alle. 

  Trenerkabal nedover i rekkene

7

Svømming er en idrett som krever mye trening, og som følge av 
dette må vi trene tidlig på morgenen. Når vi gjør dette, er det viktig 
å huske på å få nok søvn slik at vi kan prestere optimalt på hver 
eneste trening. 

Uten søvn tar restitusjonen lengre tid, som igjen vil føre til at man 
ikke egentlig er klar når de harde øktene skal gjennomføres. 

I en studie fra Australia som tok for seg svømming og søvn tas 
dette opp. Her påpekes det at det beste er at utøveren har en jevn 
søvn hver natt siden han/hun skal opp hver morgen. Dette betyr 
altså at man som utøver skal være best mulig restituert bør man 
ha en ganske lik døgnrytme hver eneste dag. 

Vi vet at dette kan være vanskelig, men hvis man for eksempel 
står opp 5.30 hver eneste ukedag, også står man opp klokken 
13.00 lørdag og søndag vil dette ifølge studien føre til at man går 
inn og ut av jetlag hver eneste uke. 

Det er kanskje mye å forlange at du som utøver skal legge deg 
tidlig hver eneste dag, men ved å ha minst mulig variasjon vil 
kroppen oppleve mindre stress, og det vil også være enklere å 
legge seg til å sove i dagene etter helgen. 

Ønsker du å prestere bedre enn du allerede gjør kan dette være 
en av variablene å gjøre noe med! Det er ikke uten grunn det heter 
24-timersutøveren, og dette gjelder også i helgene.

Sikre jevn døgnrytme
Hvile er en viktig faktor til mestringstro. Innenfor hvile ligger søvn, og det å ha fått nok søvn, og å føle seg uthvilt 
er viktig for en utøvers mestringstro. Søvn er selvsagt også viktig for å kunne klare å prestere fysisk. 

Medley Gull hadde samling på Atlanterhavsparken og sov sammen med fiskene utenfor den største tanken i anlegget. (Foto: Einar Wiik).  
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6280 SØVIK
70 20 95 00

post@morenot.no - www.morenot.no
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Norges svømmeforbund har et klart mål om at alle skal lære 
seg å svømme. Grunnlaget må legges så tidlig som mulig. 
Tilbudet fra vår klubb går fra småbarnssvømming for de min-
ste (fra ca. to år), via kurs på ulike nivåer for eldre barn til de 
kanskje melder seg inn som aktive i klubben. Det blir også gitt 
tilbud om kurs for voksne som vil pusse på kunnskapene av 
ulike grunner.  

Kurs på Moa er som oftest i helgene.  Klubben har grunn-
leggende kurs også på Aspøy og Blindheim på ukedager. 

Grunnleggende ferdigheter
På de grunnleggende kursene, «Hval», «Skilpadde», «Ping-
vin» og «Selunge» blir kjernefunksjonene «Dykke», «Flyte», 
«Gli» og «Fremdrift» vektlagt. I tillegg kommer vanntilvenning. 
Barna deles inn ut fra alder og ferdigheter som skal oppnås. 

Når de mestrer kjernefunksjonene på kurset blir det gjennom-
ført delmål, og man må klare kravene før tilbud om overføring til 
neste kursnivå. Systemet er tilrettelagt av svømmeforbundet. 
Derfra blir det lagt vekt på at barna skal klare de ulike kjerne- 
øvelsene i hvert kurs før de går videre til neste.  Detaljer på 
hvilke kjerneøvinger som står sentralt i hvert kurs ligger på 
nettsida «tryggivann.no». Der foregår også påmelding. 

Registrering på nettet
På eksempelvis en lørdag eller søndag i tidsrommet kl 16.00 til 
20.00 kan vi, ut frå kursnivået barna er på, kjøre en hel rekke 
av kurs som varer fra en halv time til opp mot 45 minutt. De er 
fordelt på ulike områder av bassenget. På en ettermiddag kan 
så mange som 200 barn være kursdeltakere på Moa. De kom-
mer som oftest fra Ålesund, men også fra regionen rundt. 

Kurstilbudet vårt i dag er spredt med kursrunder på Moa svømmehall, i skolebassenget 
på Aspøy og på Blindheim ungdomsskole. Et kurs går vanligvis over fem uker, to ganger 
i uka. Vi har tilbud til både barn og voksne og i 2014/15 er det kun på babysvømming vi 
ikke tilbyr kurspakker. 

Setter kurs for klubb

Tips noen som kan  tenke seg 
å delta.  Meld dere på her!

Maud Nekstad instruerer barna på ett av kursene våre. 
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Hundsværsgt. 6, 6008 Ålesund. Tlf.: 70 10 43 00

www.jansenelektro.no  | post@jansenelektro.no
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LandsdelsÅrsklassemønstringen (LÅMØ) med mange sammenlagtseiere: 
8 av 12 mulige

I klassene 13-16 år blir de inntil 24 beste i 
hver klasse i hver landsdel kvalifisert for 
stevnet. For klassene 11 og 12 år holder 
det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 
fem øvelsene. 

For dere som har aktive utøvere i LÅMØ-
stevnealder er det viktig å sette seg inn i 
øvelsene som kjøres for denne mønstrin-
gen. Prioritèr disse øvelsene gjennom 
sesongen for å unngå kvalifiserings-
stress, om det skulle vanke noen disker 
på stevner fremover.

LÅMØ arrangeres på samme tidspunkt 
fem ulike steder i landet, og neste år skal 
LÅMØ arrangeres i Ålesund.   

I fjor fikk vi sju sammenlagtvinnere i LandsdelsÅrsklasse-
mønstringen (LÅMØ) i Trondheim. I år i Namsos klinket vi til 
med åtte fra vår klubb øverst på resultatlista i årsklasse-
ne.  Toppet med en mengde av gode individuelle resultater 
ble vi klart beste klubb.

4. plass: Snorre Fjeldvig Tørlen (02)  
Sigbjørn Marken Smenes (99)  

5. plass: Simon Wiik (02) 

6. plass: Hans Tomren (02), Ragnhild T. 
Skare (00) og Mathias Rørstad Thorvik (98)

Kvalifisering for neste år - sett av fredag 
til søndag som arrangører!
Kvalifiseringsperioden går denne seson-
gen fra midten av januar 2014 til midten 
av januar 2015.  Påmeldingsfristen er en 
gang i januar 2015 og forberedelsene her 
i Ålesund til LÅMØ-mesterskapet på hjem-
mebane 6. til 8. februar er alt i gang.  For-
eldre bes sette av helga som arrangører!

På noen av øvelsene i 2014 i Namsos fikk 
vi både første-, andre- og tredjeplassen i 
årsklassene:  

1. plass:  Aksel Michelsen (02), Linn Kristin 
Aakernes (02), Hedda Roth (01), Silje Mari 
Bjørlykke (00), Oscar Wiik (00), Victoria 
Tolaas (99), William M. Ruud (99) og Guus 
Prins (98). 

2. plasser: Lisa Vik Vatneødegård (99), 
Helena Solvoll Pettersen (00) Guus Prins 
(98) og Sigurd Marken Smenes (99).  

3. plasser: Aslak Kaldhussæter (03),  
Gerhard Myrseth Ose (99) 

Det ble nesten et lagbilde da sammenlagtvinnerne ble  
fotografert i Namsos av Mikael S. Ruud. 

Linn

Gerhard

Sigbjørn

Victoria og Lisa

Aksel og Simon

Hedda

Lisa
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Roar tok ny rekord

Are K. Hjeltnes, Roar Pedersen, Gunnar og Knut Haagen-
sen, Snorre Hammerø Moen og Frank Cromer tok med 
seg 3 gull, 9 sølv og 7 bronse hjem fra årets Master-NM 
i Stavanger. Alt i alt ble det 17. plass i klubbkampen. 

Gullmedaljene sikret Roar (1958). Seieren hans på 1.500 
meter på tida 20.35.40 var den gjeveste. Dette var ny 
norsk Masterrekord i klasse G! Ny bestenotering oppnåd-
de han også på 100 medley på tida 1.10.27. Fra 2013 står 
han også med rekord på 800 meter med 10.20.50. Beste 
stafettplassering fikk Frank, Gunnar, Roar og Are med sin 
4. plass på 4x50 medley.  

Sigurd Holten Bøen ble tatt ut i landslagstroppen som 
dro til Junior-EM - en meget nyttig erfaring å ta med seg!  

Dette ble et stevne med svært høyt nivå. Sigurd deltok på 
200 meter fri og 100 meter bryst der han på sistnevnte 
satte langbanepers.  Videre ble det ny pers på 50 meter 
fri og han svømte butterflyetappen på 4x100 medley for 
guttene. Splitten var på akseptable 57.48.  Sigurd hadde 
ankeretappen på 4x100 fri. Her ble det ikke finale på laget, 
men Sigurds splitt var sterke 51.8. Det norske guttelaget 
på 4x200 fri kvalifisert seg til finale etter å ha blitt num-
mer syv i forsøket. Sigurd gjorde sin etappe på 1.54.

Sigurd Holten Bøen klar for start. (Foto Jens Bøen) Troppen: Snorre, Are, Frank, Roar, Knut og Gunnar (sistnevnte fotograf). 

Nordisk UM i København

På Nordisk Ung-
domsmesterskap i 
København i år deltok 
Silje Mari Bjørlykke 
og Wiliam M. Ruud 
sammen med ung-
domslandslaget. Silje 
fra EM-juniorgruppa 
var eneste med 
individuelt gull fra 
Norge. Det fikk hun på 
favorittdistansen sin 
800 meter fri.

William fra utviklings-
gruppa til landsla-
get tok bronse med 
Norge på stafett.  Silje 
tangerte sin person-
lige rekord på 200 
meter fri i hennes 
andre løp lørdag, 
mens Ruud slo sin 
personlige rekord på 
200 meter fri med  
4,5 sekund.

Junior-EM med Sigurd

Det norske laget hadde en meget bra start  
på Nordisk Presenior- og Juniormesterskap på 
Færøyene. Det ble satt 19 perser og laget tok  
5 gull, 6 sølv og 2 bronse. Ole Martin Bjørlykke 
sikret seg 2. plass og samtidig seniorlandslags-
krav med tida 15.19,20 på 1500 meter.    

Landslagsgjengen som var på Færøyene i desember 2013. (Foto: NSF)

Nordisk sølv til Ole Martin
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Blant annet i 1913 var bergenserne 
her og hadde oppvisning. De ble 
avbildet blant annet med damenes 
”Kaffeslaberas i Sjøen”.  
I årsberetningen til Norges Livred-
ningsselskap i 1920 står det om en 
propagandasvømmeoppvisning fra 
Badehuset i Ålesund 13. juli 1920. 
Her viste 20 elever frem stup, hopp, 
dykking, hurtigsvømning, rygg-
svømning, alt de hadde lært på kort 
tid. En utenbys dame, frøken Aarre-
berg, holdt opvisning i kunstsvøm-
ning og hurtigsvømning. Videre var 
det konkurranser for herrene innen 
stup og hurtigsvømning. Svømme-
kursleder Bjørn R. Stolz fra Bergen 
gjennomførte 50 meter spurtløp på 
tida 39 sekunder. 

I 1938 legger klubben sammen 
med Kristiansundsvømerne krets-
mesterskapet til Stranda. Målet var 
å gi Stranda ny vind i seilene for 
svømmesporten. 23. juli samme år 
var klubben på propagandatur til 
Brattvåg i strålende vær. Det ble 
arrangert stevne ved kaia som ble 
overvært av 300 tilskuere.  

Tilsvarende runder med propagan-
da finner vi igjen utover på 50- og 
60-tallet. Blant annet arrangeres 
det svømmestevne med tre baner 
fra kaia i Skodje med vending ved 
en færing sommeren 1964. Vannet 
holdt 12 grader...

KJENNER DU HISTORIEN, SER DU BEDRE 
FREMTIDEN

(Aalesund svømmeklubb gennem 15 aar, 1911-1926.  
Styreprotokoller fra 1935 til 1940 og 1945 til 1966). 

Av: Eli Anne Tvergrov.  

Styreleder Bertrand Jacobsen opp-
fordret etter oppvisningen, de som 
var tilstede om å  melde seg inn i 
klubben vår.  

27. august 1925 hadde klubben 
havnesvømming som propaganda 
for aller første gang. Et arrange-
ment som tiltrakk seg tusenvis av 
tilskuere, men med bare utøvere 
fra Molde og Ålesund som delta-
kere. Det ble fastslått at det var en 
viktig jobb å få med bygdene rundt 
Ålesund. 

AaSLK reklamerte for sporten i åra 
som kom, med et høydepunkt den 
21. juli 1935. Da var klubben på  
såkalla propagandatur til Volda.  
16 herrer og to damer tok svømme-
knappen denne dagen. I Ørsta var 
det også tenkt en Svømmingens 
dag, men der var det ingen som 
meldte seg og det hele ble avlyst.  

Svømmepropaganda

Det maal som vi har sat oss, og som vi ikke kan gi op: At lære den opvoksende slegt at svømme. Og kunde det friste ungdommen,  
gutterne og pikerne, og de voksne ogsaa til at bli med os og dyrke den herlige idræt, vi arbeider for, saa er hensigen oppnaadd.  
Et friskt bad gir fart i blodet, styrker helsen og øker livsglæden og humøret. Skal du ha den fulde glæde av et bad, maa du kunne 
svømme. “Lær at svømme iaar!” Meld dig ind i Aalesunds Svømme- og Livredningsklub.    Formandskapssekretær Ragnar Kvam 1926. 

Markedsføring av svømmesporten må til og er ikke noe nytt fenomen. Vi fikk hjelp av Bergen 
og Trondheim til å bygge opp interessen for idretten i Ålesund. Selv reiste vi rundt i distriktet 
og bedrev tilsvarende propaganda. Resultatet ble flere nystifta svømmeklubber lokalt. Det er 
viktig med mange klubber! Jo flere som driver idretten, jo flere blir vi på stevner og konkurran-
ser, det blir flere å samarbeide med og vi blir flere som behersker de ulike svømmeartene godt.  

AQUARIUS 201415
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I Årsklassemønstringen møter de 24 beste fra hver av regionene (uttak fra LÅMØ). Årets ar-
rangement var i Stavanger og fire karer dro nedover. Alle klatret fint opp fra sine egne ranger-
inger før stevnestart og vel så det... 

- Sammenlagt endte Gerhard Myrseth Ose på 22. plass, Sigbjørn Marken Smenes på 15. plass, William Mikal Ruud på en 7. plass 
og Oscar Wiik på en fin-fin 5. plass. Gjennom arrangementet klatret guttene på listene, så spenningen på hvor de ville ende 
holdt seg helt til siste øvelse.  Neste år kjører vi med en MYE større tropp, sa hovedtrener Cudmore etter dette mesterskapet.

Godt gjennomført ÅM i år

Oscar Wiik og Sigbjørn Marken Smenes under ÅM 2014 i Stavanger. (Foto: Mikael S. Ruud). 

Skolesvømmestevne hvert år

17

Svømmeklubben kjører dette stevnet årlig som del av rekruttering- og 
svømmeopplæringsarbeidet sitt. Elevene som deltar gjør dette med stor 
entusiasme for skolelaget sitt.  Stevnet avvikles med stor velvilje fra hele 
skolesystemet og kulturapparatet i Ålesund kommune. Klubben har satt opp 
busser for elevene og kommunen har etter søknad fra oss støttet busstran-
sporten. Gutter og jenter fra 5. - 7. trinn deltar. Cirka 50 elever fra hver skole 
er med, noe som betyr at det er et sted rundt 300 elever på stevnet. Det er 
åtte svømmere per skole på hvert lag  (pluss en reserve). De svømmer 25 
meter hver.  På bildene ser vi glade vinnere fra skolene med sine pokaler.

Stevnet ble avvikla tirsdag 19. november 2013 og i 2014 arrangerer vi på samme dato igjen. Hatlane 
skole fikk tredje napp i vandrepokalen for jenter og fikk den til odel og eie. På guttesiden tok Åse skole 
sitt andre napp i 2013, Spjelkavik har ett napp. 
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Svømmeaksjonen “Trygg i vann”

Alle kan søke om en gratis svømmepakke for maks 15 barn per 
kursgruppe. Det åpnes for søknader rundt midten av februar. 
De som søker kan høre til en vennegjeng, idrettskole, SFO, 
være foreldre med barn i samme barnehage eller besteforel-
dre. Etter vurdering av søknadene sentralt får vi som svømme-
klubb lokalt mulighet til å arrangere ett visst antall kurspakker. 
Vi holder instruktører og sikrer vann i svømmebassenget. 

Kapasiteten på Moa svømmehall er slik at det ikke er mulig å 
legge inn en så stor ekstra aktivitet. Samtidig tømmes skole-
bassengene rundt 30. april. Det betyr at vi må betale utgiftene 
for å holde bassengvann der vi arrangerer. Da har vi råd til å 
holde kurs ett sted i byen, og det er i bassenget på Aspøy skole. 

Tidligere ble kostnadene for en måned med ekstra basseng-
vann dekt av kommunen. Siste åra har beløpet blitt strøket 
fra byens budsjett.  Svømmeklubben har likevel med gode 
støttespillere, klart å få dekt den store utgiften. Det har gitt 
klubben mot til å gå på år etter år for å bidra i Svømmeaksjonen. 
Målet er at tilbudet når ut til så mange som mulig av de som vi 
ikke ser på vanlige svømmekurs. Vi ønsker også å nå de som i 
dette første trygge møtet med vann, kan tenke seg å fortsette 
med svømming som idrett. 

Bassengvannet blir årlig tappa ut så snart aksjonen er avslutta 
i juni etterfulgt av en regning på 50.000 kroner til dekning av de 
kommunale driftsutgiftene. Det har vi akseptert og vi har fått 
noe rabatt fordi barna på Aspøy skole gjennom vår subsidiering 
får mulighet til  ekstra svømmeundervisning i løpet av mai. Vi 
konstaterer at behovet er tilstede for mer svømmeundervisning 
også i skolenes regi. Det ville være flott om bassengvann ble 
i skolebassengene våre helt til skoleslutt og helst året rundt. 
Interessen for å svømme er stor nok til det.  I samarbeid med 
kommunen kunne vi til og med hatt flere typer sommerkurs!  
Da vi på tok kontakt med kommunen og tilbød at vi kunne bidra 
med å lære ungdommer bedre svømmeferdigheter fikk vi nei 
sommeren 2014.

Nesten 150 barn fikk i mai og juni 2014 delta på gratis kurs i bassenget på Aspøy skole under Svømmeak-
sjonen “Trygg i vann”.  Norges Svømmeforbund og Gjensidigestiftelsen står bak. Vi som klubb stiller med 
instruktører. Det er lokale ildsjeler som må søke om svømmeopplæring til barna i en konkret gruppe. Etter 
fristen blir søknadene behandlet sentralt. Tildelte kurs avvikles over fem gratis kursdager. Målgruppa er 
barn i alderen 6-10 år fra Ålesund eller omegn som kan ta turen til Aspøy og bassenget der. 

Kan du tenke deg å sende inn en søknad om gratis svømmekurs i mai/juni 2015? Hvordan skrive søknad? Kontakt oss via kurs@aaslk.no.

Skaffet vann til bassenget 

Vi takker Aalesund Sanitetsforening og VH Kultur i Ålesund kommune for 
hjelpen til å gjennomføre årets Svømmeaksjon!   
VH Kultur innvilget etter søknad 15.000 kroner til bassengvann, og i august fikk  
vi 35.000 kroner av Aalesund Sanitetsforening. Dette gir oss mot til å stå bak   
Svømmeaksjonen som tilretteleggere lokalt også i 2015! 
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Aalesund Sanitetsforening

Vi søker ildsjeler for Svømmeaksjonen våren 2015:

Gratis vårkurs
om du er ildsjel
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sterk lokal forankring

Leading the Blue Revolution
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Gjennom året prøver vi å kile vi inn sosiale treff for utøverne 
utenom svømmehallen.  Dette får vi helst og best til etter 
intiativ fra foreldre med tilgang til fasiliteter eller som har 
litt ekstra krefter til å få til noe hyggelig. Det trenger ikke å 
være avansert det viktigste er å treffes - gjerne hjemme 
hos noen. Det er viktig å ikke å sitte å vente på at noen 
andre tar initiativ. Har du gode forslag som forelder, sender 
du en epost til styret eller til sportslig utvalg som da får kilt 
dette inn på terminlista. 

Utøverne setter veldig pris på slike treffpunkt som gir en 
mulighet til å bli litt bedre kjent både på tvers av alder og på 
tvers av treningsgruppene.  I 2014 har vi blant annet hatt 
overnatting for Medley Gull på Atlanterhavsparken i februar 
og avslutninga av sesongen med surfing i Hoddevika. 

Sesongavslutning med surfing i Hoddevika.
Nederst ser vi bilder fra overnattinga til Medley Gull på Atlanterhavsparken.  

Vennskapsbånd over og under vann 

AQUARIUS 2014
21
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Signe Bock Segaard, forsker ved Senter for 
forskning på sivilsamfunn og frivillig sek-

tor har gitt ut rapporten «Grenseløs frivillig 
foreldreinnsats?». Med utgangspunkt i den 
overordnede problemstillingen «hvorvidt 
foreldre opplever et sterkt krysspress og 
hva som kan bidra til bedre tilrettelegging», 
belyser rapporten følgende forhold: 
1. Omfanget av barns organiserte fritid-

saktiviteter og frivillig foreldreinnsats.
2. Foreldres holdninger til frivillig forel-

dreinnsats og opplevelse av krysspress
3. Foreldres syn på foreningenes forvent-

ninger og informasjonsevne. 
Rapporten viser at nesten ni av ti foreldre 
med barn som deltar i organiserte fritid-
saktiviteter har på et eller annet tidspunkt 
gjort frivillig foreldreinnsats, samtidig har 12 
prosent aldri gjort det. Rapporten viser at det 
er innen idretten, lagidrett så vel som indivi-
duell idrett, at foreldrene er mest aktive. 
Blant idrettsforeldrene oppgir nærmere 60 

Engasjerte foreldre       
FORELDRE:   Undersøkelsen til Bock Segaard tar utgangspunkt i foreldre og foresatte som har barn i alderen 3–16 år. Her ser vi Even Roth og Kjetil Aakernes 
på det store bildet der de følger med på et stevne et eller annet sted i landet. 

Arrangementsutvalg
Gruppa skal sikre god flyt i stevner og andre 
arrangement. Det skal utvikles dreiebøker for 
hovedarrangementene, slik at det blir enkelt for 
andre å tre inn i rollene ved utskiftinger.  God 
avvikling skal sikres på interne stevner, krets-
stevner, LÅMØ 2015, årlig svømmeskolestevne, 
ved oppstart i august og avslutninger til jul og i 
juni.  Har ikke kommet formelt i gang. 

ved innsatsen spiller en mindre rolle, ifølge 
rapporten. Utfordringen er å se over egne 
barns behov og stille opp for helheten til 
klubben som barna tilhører!

«Ja-person-effekten» er noe som trekkes 
frem av forskerne. Foreldre som er frivillig en-
gasjert på andre områder, viser seg i høyere 
grad å gjøre en frivillig innsats i forbindelse 
med sine barns fritidsaktiviteter. Dette kan 
tolkes som en nettverkseffekt. 

- Er man først aktiv ett sted, øker sannsynlig-
heten kraftig for å bli spurt om å delta på en 
annen arena, sier Signe Bock Segaard.  
- Hele 89 prosent av de spurte foreldrene 
sier seg enig i at det alltid er de samme forel-
drene som stiller opp.

Å ha barn som er aktive er krevende, ikke 
minst når det er flere i flokken og på tvers av 
en rekke interesser. Likefullt, er en inne i lag 
og organisasjoner som er foreldredrevet må 
det innsats til!  

Reiseutvalg
Gruppa sikrer god flyt i klubbens reiserutiner og 
system. Rutinene og arbeidsmåte skal utføres 
slik at det blir enkelt for andre å tre inn i rollene 
til de medlemmene som eventuelt trer ut av 
utvalget. Dette betyr at prosedyrer osv. skrives 
ned/dokumenteres i samråd med Sportslig ut-
valg for reiser i inn- og utland knyttet til stevner 
og anna. Nyvalg i februar 2015.     

prosent at de har utført frivillige oppgaver. 
Det innebærer de store oppgavene, som å 
være trener og administrative oppgaver, så 
vel som de lettere oppgavene som loddsalg, 
parkeringsvakt, kakebaking, kioskvakt og 
annet dugnadsarbeid.  Innen alle aktivitet-
stypene er transport blant de oppgavene 
som foreldrene i størst grad har bidratt med 
på frivillig basis. Ellers er dugnadsarbeid, 
parkerings- eller kioskvakthold og kake-
baking særlig utbredte foreldreoppgaver. 
Forskernes rapport viser at frivillig innsats 
oppfattes som verdifullt i det norske sam-
funnet. Det gjelder også foreldres innsats 
for sine barn. Et betydelig flertall er uenig i 
at betalt og profesjonell innsats bør spille en 
større rolle.

Frivillig foreldreinnsats er for de fleste en 
naturlig del av foreldrerollen. Det å følge opp 
barnas aktiviteter er den viktigste drivkraften 
bak frivillig foreldreinnsats. Foreldrenes egne 
motiver og interesser og de sosiale sidene 

Sportslig utvalg
Gruppa planlegger og koordinerer  klubbens 
sportslige aktiviteter, terminlister og reiseak-
tivitet, etc.  Utvalget har hovedansvaret for den 
sportslige utviklingen i samarbeid med trenere.   
Av oppgaver nevnes:  Sportslig strategi, sikre 
trenerkapasitet (avklare fri/ferie/sykmeldinger/
vikariat), utdanningsledelse (trenere, dommere 
og instruktører), sikre godkjente badevakter, an-
leggskoordinering/bruk, trenermøter, trenings-
leirer og stevnedeltagelse (kvalitetssikre og 
godkjenne sportslig).  Nyvalg i februar 2015.
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Utvalg for sponsorakt./P.R for klubb
Gruppa sikrer bl.a. klubbens egenprofilering, 
sponsorinntekter og prosjektmidler samt 
eventuelt nye hovedsponsorer i samarbeid med 
styret. De koordinerer hva sponsorer kan få av 
klubben som gjenytelser,  annonser til Aquarius, 
og sikrer system rundt stevneannonser. Ønsker 
inn flere medlemmer som har godt kontaktnett!

Klesutvalg
Gruppa sikrer dialog med vår klesleverandør 
Fastswim og følger opp klubbens egne bestil-
linger og evntuelt salg. Utvalget har ansvar for 
å sikre at vi etterfyller egen kleskolleksjon ut 
fra de behov klubben vil ha for effekter både til 
aktive utøvere og for svømmekurs. Trenger flere 
foreldre fra Medley Blå og Sølv!

- Det nytter ikke å hvile på at noen få drar 
lasset. Her i vår klubb er vi avhengige av  
alle og ikke bare på stevner eller opp mot 
aktiviteten i gruppa som eget barn er del 
av, men gjennom bidrag som omfatter hele 
drifta, sier leder Eli Anne Tvergrov.   
- Etter årsmøtevedtak har styret gått 
gjennom arbeidsoppgavene som ligger i 
klubbaktivitetene våre, for å se om vi bedre 
kunne “gruppe” opp innsatsen (i dugnaden 
som utføres), sier hun. Flere av disse grup-
pene er godt i gang med viktig innsats og 
delprosjekter på en rekke områder. Noen 
av utvalgene henger sterkt sammen med 
styrearbeidet, som for eksempel økonomiut-
valget og sportslig utvalg. Andre er selvsten-
dige, men tilhører viktige bidrag i drifta.  

- Noen ganger kan det være gode grunner til 
at foreldre melder seg ut. De kan være syke 
eller på annen måte oppleve press som hin-
drer dem fra å delta. De har ofte svært dårlig 
samvittighet. En av kvinnene som deltok i 

utarbeidelsen av rapporten beskrev hvor ille 
det var å være datter av en kronisk syk mor.
– Mamma var aldri med å lage loppemarked, 
selge lodd eller bake kake. Det var flaut og 
jeg skjemtes. Vi snakket aldri sammen om 
det, men jeg vet at mamma ville ha stilt opp 
hvis hun hadde hatt krefter. 
- Både styret i klubben og trenerne ønsker 
å ha en dialog med foreldre som er i en slik 
situasjon, sier Tvergrov og legger til: Vi ønsker 
ikke at noen skal bli uglesett for å ikke bidra, 
når det er gode grunner til at hverdagen ikke 
går opp. 

I rapporten oppgir 12 prosent av foreldrene 
at de aldri har bidratt med noen form for 
dugnadsarbeid. Halvparten av de passive 
foreldrene begrunner dette med at de ikke 
er spurt, at organisasjonen ikke oppmuntrer 
til frivillig innsats, eller at deres arbeidssitu-
asjon er for krevende. Flertallet oppgir at net-
topp stor arbeidsmengde er hovedgrunnen 
til at de ikke har bidratt. 

I rapporten stilles også spørsmålet om det 
er mulig å legge bedre til rette for frivillig 
foreldreinnsats? Klubber som vår rådes til å 
henvende seg mer direkte  til dem som ikke 
bidrar, og samtidig klargjøre hva denne grup-
pen kan tenke seg å gjøre. 

- For noen er det utenkelig å snakke høyt i 
en forsamling, men de kunne bakt kaker og 
forberedt loppemarked med stor glede, sier 
forsker Signe Bock Segaard.  Tidlig, så vel 
som tydelig og konkret informasjon, er også 
viktig. Informasjonen bør blant annet omfatte 
tilbakemeldinger til de som stiller opp, fordi 
slike tilbakemeldinger kan være inngangen til 
god dialog og frivillig foreldreinnsats. 

Utvalg for rekruttering til svømmekurs
Gruppa følger opp kursvirksomhet gjennom 
året med markedsføringsaktiviteter for å få fulle 
kurs og god rekruttering. Utvalget støtter og for-
sterker svømmeskolen og klubben med å gjøre 
svømmesporten synlig i Ålesund og omegn. De 
skal arbeide tett med utvalget for sponsoraktiv-
viteter og P.R. klubb. Tar inn flere foreldre. 

bidrar i klubbarbeidet

NAVN:  Signe Bock Segaard. 
ROLLE: Forsker ved Senter for 
forskning på sivilsamfunn og frivil-
lig sektor.  Ga i 2013 ut rapporten 
Grenseløs frivillig foreldreinnsats? i 
samarbeid med Jo Saglie.  Den kan 
lastes ned som PDF fra nettet.

Vi prøver å finne oppgaver som passer til hver enkelt sine interesser.                                                       Foto: Christel Wiik, Hans Olav Ose, Einar Wiik, E.A.Tvergrov
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70 10 92 20  //  ode@norengros.no
www.norengros.no/aalesund
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Kjøpmannsgata 23, 6005 ÅLESUND 
70 10 11 00 // Postboks 1505 6025 ÅLESUND 
www.bandakgroup.com

Apotekergata 9B - 6003 Ålesund 
www.mmanagement.no

Hundsværgt. 8, 6008 Ålesund 
40 00 29 99  // info@icd.no
www.icd.no



AQUARIUS 2014 26

TLF.

tlf.  70 15 82 80  |  www.langvas.no
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I 1912 ønsket også klubben vår bedre samarbeid med skolene om svømmesaken

Da klubben ble stifta i 1911 var 12,1 prosent av ålesundskolenes elever svømmedyktige.  
I 1923 henimot 46 prosent, men formannen i klubben Bertrand Jacobsen var fortvila.  
- Skal vi ikke kunne gjøre noe mer? Jo! - i fælles arbeide med de kommunale autoriteter, 
skoleinspektøren og skolestyret, som alle uttrykker sin største sympati med svømmesaken  
og som finder det absolut paakrævet at det gjøres noeg for at øke vort folkes forstaaelse av  
og kjendskap til svømning og livredning. 
Bertrand mente at staten og de kommunale myndigheter måtte innføre svømmeøvelser i 
skolene - tørrsvømming som obligatorisk del av gymnastikken. Så skulle alle skolebarn få  
undervisning i et bestemt antall timer i vann, inntil vedkommende kunne svømme og helst 
også mestre livredning. Han øynet håp om at Ålesund kunne bli den første byen som innførte 
svømming som obligatorisk fag i skolen. 

Barneskolene på Valderøy, Vigra, 
Giske, Godøy og Skjong fikk under-
visning fordelt på 16 grupper x 15 
barn som gikk i tredje og femte trinn. 
9. trinn på Valderøy og Godøy ung-
domsskule fikk også undervisning. 
Alt i alt underviste vi 132 elever. 

Oppdraget ble delt på svømmein-
struktørene Robin Kleiven og Chris-
tian Tang Christiansen. De to har 
begge lang erfaring som instruk-
tører og underviste etter Norges 
svømmeskole sitt opplegg flere 
dager i uka gjennom våren. 
 
Kravene i Læreplanen
Svømmeforbundet stiller krav til 
svømmeklubbene om et godt sa-

marbeid med skoler. Dette kravet 
kom fordi forbundet ønsker aktivt å 
sikre en bedre svømmeopplæring til 
alle barn.  

Læreplanen sier at elever skal være 
svømmedyktige og trygge i vann 
etter 4. årstrinn. Et minimumskrav er 
10 timer svømmeundervisning. Men i 
dag er det dessverre stor forskjell på 
hvordan dette følges opp i kommune-
Norge. Nettopp derfor er vi stolte over 
at Giske kommune tok kontakt med 
oss for å gi elevene sine kvalifisert 
svømmeundervisning. 

Givende
Oppdraget fra Giske kommune var 
svært givende. Det er flott at kom-

Våre svømmere tar instruktørkurs og bidrar i klubbens svømmeopplæring og nå også i 
grunnskolenes svømmeundervisning.  Giske kommune samarbeidet med AaSLK våren 2014  
om svømmeundervisningen til skoleelevene. Fem barneskoler og to ungdomsskoler fikk  
opplæring.  Dette er en spennende utvikling for klubben. 

Spennende prøveprosjekt:

Inn i skoleundervisningen

munen prioriterer svømmekunnskap 
og slik trygger barna til å ta vare på 
seg selv i møte med vann. Drukn-
ingsstatistikken som Norsk Folke-
hjelp fører viste at 83 hadde druknet 
så langt per september 2014. Tre av 
de hadde adresse i Møre og Roms-
dal. I 2013 endte landsstatistikken 
på 119 personer som hadde druknet.  

Kunnskapsdeling 
Gjennom gode sponsorbidrag har 
vi i vår klubb fått mulighet til å ha 
to heltidsansatte trenere. Dette 
frigir ressurser samtidig som vi får 
spredt kompetanse ned, og utover 
på instruktørleddet og i utdanningen 
av nye unge trenere. Dette styrker 
svømmeopplæringen!

Bertrand Jacobsen, 
klubbens første formann.
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ROSTEIN AS – LAKSENS FØRSTEVALG!

Helt siden oppstarten for 25 år siden har Rostein 
vært et brønnbåtrederi som har markert seg 
som en innovativ, robust og løsningsorientert 
leverandør til norske oppdrettere.  

Hele veien har vår tette dialog med kundene 
hjulpet oss i å forstå hvilke behov som vi må dekke 
i et stadig endrende marked. Ved å søke kontinuerlig 
forbedring og utvikle nye løsninger, har vi både kunne 
oppgradere eksisterende båter med nyvinninger 
og bygd nye fartøy med riktig kapasitet og 
banebrytende teknologi. Dette har gitt våre kunder 
en transporttjeneste som har ivaretatt dyrevelferd og 

miljø på en riktig måte. Samtidig har våre løsninger 
vært kostnadseff ektive og bidratt til at norsk laks i 
dag er et suksessrikt eksportprodukt til hele verden. 

Vår nyeste fartøy reduserer energiforbruket per kilo 
laks med 70 – 80 % sammenlignet med eldre fartøy. 

Vår vask- og desinfeksjonsløsning reduserer tilsvarende 
bruk av vask- og desinfeksjonsmidler. Dette gir ikke 
bare betydelige forbedringer til miljøet, men også 
reduserte kostnader for våre kunder. Vi gleder oss over 
alt vi har fått bidra med og ser frem til et fortsatt godt 
samarbeid med norsk oppdrettsnæring.

VÅR REISE HAR KNAPT BEGYNT – BLI MED OSS INN I FREMTIDEN!

Rostein AS | 6487 Harøy | Tlf.: 712 75 650 | Epost: office@rostein.com | www.rostein.com

Kontakt: 

Rostein.indd   1 29.04.2013   11:53:20

Helt fra laksenæringens spede begynnelse 
har Rostein levert innovative, robuste og 
løsningsorienterte tjenester.
 
Vår transporttjeneste ivaretar dyrevelferd 
og miljø på en riktig måte. Hos Rostein skal 
all laks reise på første klasse. Vi vet at både 
laksen, våre kunder og en hel verden av 
lakseelskere fortjener det beste.
 
Vi er stolt over vår fortid og gleder oss til 
fortsettelsen.

ROSTEIN AS - LAKSENS FØRSTEVALG!

GODKJENT RØRLEGGERENTREPRENØR
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VEIBUST FISKERISELSKAP AS

HAVSKJER ASSkutvikskaret 2, 6005 ÅLESUND
70 10 30 40 www.prosessindustri.no post@prosessindustri.no



AQUARIUS 201431

Resultat sesongen 2013/2014 fra

Nasjonale mesterskap
Medaljefangsten ble på 30 medaljer, to gull og 14 
sølv og bronse på de nasjonale mesterskapene i år. 

UM/NM KORTBANE Asker 14.-17. november 2013
Stafettlagene  på guttesiden slo til med to tredjeplasser i UM. 
De kom på 4x200 meter fri og 4x50 m fri. Videre fikk de en fin 3. 
plass også på 4x50 meter fri i junior. Jentene stakk av med sølv-
medalje på 4x200 meter fri damer i juniorklassen. På 4x50 meter 
lag medley fikk de tredjeplass. 

Individuelt fikk Pernille Berntsen en bronsemedalje på 200 meter 
fri, Ole Martin Bjørlykke tok en fin gullmedalje på 400 meter fri 
herrer junior, en sølvmedlalje på 1500 meter fri og en sølvmedalje 
på 400 meter fri. Silje Mari Bjørlykke fikk sølvmedalje på øvelsen 
1500 meter fri og en bronse på 800 meter fri. Veronica Bjørlykke 
vant på 200 meter rygg og 100 meter rygg. Hun var i finalen på 
seks øvelser og sikret også sølv på 200 meter fri.  Sigurd Holten 
Bøen tok bronse på 50 meter bryst, 100 meter fri og 50 meter 
butterfly i UM.  Christian Tang Christiansen innkasserte bronse 
på junior på 50 meter rygg i finalen. Berend de Waal hadde med 
hjem en bronse i junior på 50 meter bryst.  Øvrige som deltok 
hadde også flere gode resultater. Alt i alt et godt mesterskap. 

NM LANGBANE Drammensbadet  17.-20. juli 2014 senior og junior
Vi hadde med fem jenter og åtte gutter til Drammen.  På juniorsida 
endte klubben på en 10. plass. Her fikk vi fire sølv og en bronse. 
Ole Martin Bjørlykke fikk fiore juniorsølvmedaljer på 1500 meter 
fri, 800 meter fri og 400 meter individuell medley, samt en bronse 
på 400 meter fri. Søster Silje Mari Bjørlykke sikret sølvmedalje på 
distansen 1500 meter fri i juniormesterskapet og fikk fjerdeplass i 
junior på 800 meter fri. 

På seniordelen av mesterskapet endte vi på 8. plass med fire 
sølv og tre bronse.  Ole Martin Bjørlykke tok med hjem en sølv-
medalje på 1500 meter fri og en på 800 meter fri. Bronsen kom på 
400 meter i seniorklassen samt på 400 meter individuell medley.  
Lillesøster Silje innkasserte bronse på 1500 meter fri og hun fikk 
dermed sin første seniormedalje.  Storesøster Veronica tok med 
hjem en sølvmedalje på 100 meter rygg og en på 200 meter rygg. 
Dette var kjempefine resultater av henne etter et langt skadeav-
brekk og operasjon.  Sigurd Holten Bøen tok en fjerdeplass på 
100 meter fri og ble nummer fem på 50 meter butterfly for junior. 
Han kom også til finalen i seniorklassen på 100 meter fri.  

Veronica går nå fra klubben vår AaSLK til Lamberseter SK og stu-
dier i Oslo på Norges Idrettshøgskole. Det gjør hun samtidig som 
hun troner helt klart på toppen av klubbrankingen vår.   

Klubbstatistikk - se side 40.

TRE BLAD BJØRLYKKE: Sesongen 2013/2014 ble den siste med de tre 
søsknene samlet i klubben vår. Eldstemann Veronica melder overgang  
til Lamberseter SK og studier i Oslo 2014/2015.  

STAFETT. Sigurd, Berend, William og Ole Martin på vei inn til NM-start. 

OLE MARTIN BJØRLYKKE ut på en av sine øvelser i juli 2014. 

WILLIAM M. RUUD underveis på en av sine øvelser.

A
lle

 fo
to

 p
å

 s
id

e
n

: M
ik

a
e

l S
. R

u
u

d
.

AQUARIUS 201431



AQUARIUS 2014 32

OPTIMAR GISKE AS, 6050 Valderøy   optimar.no
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En ren selvfølge

NAVN:  Endre Helgå.
ROLLE: Driftsleder ved Moa Svømmehall,  
           ansatt i Ålesund kommune.

- Vi erfarer at de yngste og de eldste er veldig flinke til å dusje 
før de går i bassenget. Det er aldersgruppene midt i som 
slurver, forteller driftsleder ved Moa svømmehall, Endre Helgå. 
Hvorfor det er slik, vet han ikke.

Muligens er det sjenanse, at mange rett og slett synes det er 
flaut å dusje naken foran andre. For å bøte på dette har vi nå 
satt opp skjermingsvegger ved dusjene på Moa.

Helgå påpeker at det er retningslinjer fra kommuneoverlegen 
som pålegger svømmehallen å ha strenge dusjrutiner. Grun-
nen er rett og slett at ingen ønsker å bade i andres skit. Så 
enkelt er det. I tillegg belastes renseanlegget i svømmehallen 
mye mer hvis folk ikke dusjer før de går i bassenget.

Godt samarbeid.
Helgå understreker at svømmehallen på Moa opplever samar-
beidet med AaSLK som godt.
- Klubben har veldig kjekke utøvere som stort sett oppfører 
seg fint, sier han.

- Noen problemstillinger dukker likevel opp med jevne mel-
lomrom. Enkelte utøvere føler seg etter hvert litt vel mye som 
hjemme når de er i svømmehallen. Ikke så rart, med tanke på 
hvor mye tid de tilbringer her, men vi kan likevel ikke akseptere 
at de gjør garderobeskap til ”sine egne” ved å legge igjen utstyr 
og ta med seg nøkkelen til neste dag, sier Helgå, og legger til at 
utøverne i verste fall risikerer å miste tingene sine om de gjør 
slikt. Det samme gjelder om man legger fra seg utstyr inne i 
hallen.

Alt som klubbens medlemmer ikke tar med seg fra hallen vil 
bli fjernet umiddelbart.

Sikkerhet
Det aller viktigste medlemmene i Aaslk, og andre svømme-
klubber som besøker hallen, må være oppmerksomme på, 
handler imidlertid om noe helt annet enn hygiene og utstyr.

- En ting vi har slitt litt med er regelen om at klubbens bade-
vakt, det vil si en person i klubben som er kurset i livredning, 
skal være først inn og sist ut. Det skal, til enhver tid, ikke være 
utøvere alene i hallen uten badevakt til stede, påpeker Helgå, 
og supplerer:
- Det hjelper ikke om du er i norgestoppen innen svømming, 
sklir du på bassengkanten og slår hodet i betongen trenger 
du hjelp. AaSLK leier hallen av oss, og en del av leieavtalen er 
at badevakt skal være til stede på alle treninger. At dette blir 
fulgt er et absolutt krav.

- Heldigvis, sier Helgå, følges rutinene stort sett godt. Som 
sagt, samarbeidet med klubben er bra. En påminnelse i ny og 
ne er likevel på sin plass.

Å dusje uten badetøy før man går i bassenget er et krav. Moa svømmehall har bygd skjermingsvegg 
ved dusjene slik at enkelte kanskje føler seg mer komfortable.  Karene her har forlengst passert 
dusjsonen og er klare for dagens økt inne i hallen - dvs. vi har her et særdeles rent illustrasjonsfoto. 

FORELDREINFORMASJON:  Se foreldreinformasjon på www.aaslk.no.  

Det burde være en selvfølge, men dessverre er det mange som dropper å dusje uten 
badetøy før de går i bassenget.

Elisabeth Solvang
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prosjektutvikler og entreprenør 
med nasjonalt nedslagsfelt

- solid, attraktiv og nyskapendewww.hent.no
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oPeter Stette AS 
Stette Industriområde | 6260 Skodje | Norge 
t:+47 70 24 47 10 | e: office@stette.no 

eN meDSPIller SIDeN 1929
Peter Stette AS er en bedrift med historie tilbake til 1929. Våre lokaler 
er i Skodje kommune, 30 km fra fiskerihovedstaden Ålesund. Siden 
1970-tallet har vi vært en leverandør til fiskeindustrien i Norge, og de 
siste årene på et globalt marked.

fISkefArtøy

PrOSeSSINDUStrI
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EINESTÅANDE
BUKOMFORT
Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle 
vegger. Med Neopor®-teknologien har Vartdal Plast skapt 
framtidas veggsystem.

Ta kontakt med din lokale byggjevareleverandør for meir 
informasjon om Vartdal Veggsystem eller sjå 
vartdalplast.no/veggsystem
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Utviklingstrappa 
I AaSLK har vi en utviklingstrapp basert på Norges svøm-
meforbund sitt system. Klubbens utøvere er fordelt på flere 
ulike grupper med egne trenere.
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B
lå

Medley Blå og Sølv er de første trinnene i klubben. De har - ut fra hvor mye de vil satse - to treninger i uka.  Her læres crawl, rygg, bryst og but-
terfly. Det jobbes sammen mot et felles treningsmål. Medleygruppene er delt slik at det blir jobbet med beinsparksmålene i Blå, før barna  går 
videre opp til neste nivå med nye tekniske oppgaver i Sølv.  

VI HAR ENDA NOEN FLERE I GRUPPA - MEN MED PÅ DETTE BILDET:  Foran f.v. sitter Anders, Løve, Whitney, Ane, Hedda, Jaga, Sophie, William, 

Nora og Lucas. I rekke 2 ser vi Kristine, Noah, Eirik, Mats, Eirik, Njål, Petter, Aslak, Henrik, Sondre og Vincent. Bak trener Maud, Ola, Henrik, 

Storm, Kathrine, Mia, Emma, Catrine, Anna, Jonas, Kari, Elise, Ingbjørg, trener Alexander og trener Jon Arne.

Medley
LÅMØ

Senior

Masters
Alle foto: M

ikael  S
. R

uud.

PÅ BILDET: Foran f.v. sitter Laura, June, Maria, Emma, Adrian, Tord, Eivind. Rekke to står Anna, Sara, Helene, Gaute, Bjørnar, Mads, Benjamin 

og Markus. Bak står Tonny, Ingeborg, Sina, Edda, Sander, Magnus og Asbjørn sammen med trener Adrian. 
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v 
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LÅMØ gruppen jobber mot Landsdelsårsklassemønstringen (LÅMØ) og UM. Det er et fullt juniortreningsopplegg med blant annet lengre serier 
for å utvikle fysiske egenskaper som vil gjøre utøverne bedre i konkurranse. Det skal også arbeides med å bygge grunnlag for å tåle trening i 
Seniorgruppen (nivået over). Utøvere vil starte med å spesialisere seg i øvelser og kan få en egen svømmeart.  Teknikk er fortsatt en vesentlig 
del av treningen, men kommer i form av små justeringer i den fysiske treningsutviklingen.  

LÅ
M

Ø

PÅ BILDET: Jentene foran f.v. Maria Moe, Linn Kristin Aakernes, Helena Solvoll Pettersen, Ragnhild T. Skare og Hedda Roth.  Guttene f.v. Oscar 

Wiik, Aslak Kaldhussæter, Odin Michelsen, Robert Heggdal, Markus Solevåg og Aksel Michelsen. Trener Magnus Klæboe Nordgård.

... har flere trinn

PÅ BILDET: Foran fra venstre ser vi Vetle, Lea, Mathias, Kristofer, Emily og Charlotte. 

Bak trener Glenn, Herman, Andras, Marthe, Ingvill, Thelma og trener Magnus. 

M
ed

le
y 

 G
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l  

Medley Gull følger etter Blå og Sølv. I denne gruppa samles utøvere som mestrer godt kravene for teknikk og beinspark. Det blir lært å svømme 
etter klokke og i serier.  Det trenes blant annet for å prestere på øvelsene som svømmes for LÅMØ.   



AQUARIUS 201439 

Masters er tilbudet til tidligere svømmere som ønsker å holde på med idretten enten det er for å konkurrere ved stevner og mester-
skap eller for å trene på et hobbynivå. De fra Masters som  vil representere klubben ved mesterskap trener minst tre ganger i uka den siste 
perioden før det aktuelle stevnet. Arbeidskrav og mål arbeides det med på  individuelt plan ut fra ønsket prestasjonsnivå. Tilbudet til denne 
gruppen legges mulig noe om i løpet av sesongen, og flere er på vei inn. 

M
as

te
rs

DET ER FLERE I MASTERSGRUPPA.  
PÅ DETTE BILDET FIKK VI MED:    

Fra venstre  Gunnar Haagensen,  
Roar Pedersen, Are K. Hjeltnes og  

Frank Cromer.

Seniorgruppen er per i dag de som har mesterskapskrav og som samtidig (med noen unntak) er av klubbens eldste svømmerne som satser 
på idretten.  Kravene for å komme inn i denne gruppen vurderes årlig.   Antall økter er avhengig av svømmeren selv, og hva de skal konkurrere 
i på stevner. Men ingen har mer enn tolv økter fast i uken. Minimum er satt til seks svømmeøkter.  Utøvere som har nådd et internasjonalt nivå 
får en tilpasset sesongplan. Har man ikke mulighet til å satse mer går utøver over til Treningsgruppe.

S
en

io
r

VI HAR ENDA NOEN FLERE I GRUPPA - MEN MED PÅ DETTE BILDET:  Foran Victoria T., Silje Mari Bjørlykke, Sigurd Holten Bøen og Guus Prins. 

Bak står William Ruud, Andreas Hollingsæter Lystad, Ole Martin Bjørlykke, Marcus Vatne og Sigbjørn Marken Smenes.  

Alle foto: M
ikael S

. R
uud.

... oppover på  ulike nivå
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Leverer alt av deler og utstyr til trucker, mer enn 70 merker. 
Lave priser. 

3960 Stathelle | Tel. 35 97 62 60   www.hegnamaskin.no

FISKERIFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR
I MØRE OG ROMSDAL

Hovedkontor i Borgundvegen 214, 6008 ÅLESUND
70 12 77 55 http://www.fiske-liv.no
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Klubbstatistikk
Oppstillingen viser medaljer total på en sesong inklud-
ert UM, Norgesmesterskap junior og senior. fra 2002 
til 2014.  Siste årene har det økt jevnt på og spesielt 
sølvmedaljene har det blitt mange av. 

Klubben er avhengige av et aktivt styre, aktive foreldre 
og at flest mulig stiller opp på de mange aktivitetene 
som gjennomføres i løpet av året. Vi er stadig på leting 
etter nye og villige som vil ta i et tak. 

STYRET: Eli Anne Tvergrov (leder), Einar Wiik (nestleder), 
Snorre Hammerø Moen (kasserer), Ingunn Smenes 
(sekretær), Berend de Waal utøverrepresentant, Eva 
Heggdal (registre), Kari Mørkeset (reiser), Kjell Åge Jo-
hansen (sportslig), Gunnhild Tørlen (vara).

Aktuelle roller på stevner:  Å være tidtaker er en god 
start. Opplæring gis av røynde foreldre som har noen år på 
baken i klubben. 
Svømmedommer er en glimrende mulighet til å komme 
sterkere inn i klubbmiljøet og lære mer om idretten. Det 
koster ingen ting å være med på dommerkurs, og det 
kreves ingen forkunnskaper. Først tar du selvstudium 
på internett med en eksamen du må bestå. Så er det en 
kursdag. Deretter går du aspirant gjennom fire stevner 
sammen med en erfaren dommer (det er vanligvis gjort på 
ei helg).  Da er du ferdig utdanna kretsdommer. 

Et knippe av de som må til!

Medaljeoversikt
Siden 1911 har klubben tatt 15 norske seniorgull, 34 sølv 
og 22 bronse. Vi har totalt 75 seniormedaljer i norske 
mesterskap, med Veronica Orheim Bjørlykke som den 
klart mestvinnende. Klubben har stående en norsk re-
kord. Det er 4*100m lag medley på tida 4.10,41 fra 1978  i 
25 meters basseng.

Nr Navn Gull Sølv Bronse Totalt

1 Veronica O. Bjørlykke 8 13 2 23

2 Aalesunds SLK 3 1 4 8

3 Anne Marie Falkevik 2 0 0 2

4 Victoria S. Løken 1 3 3 7

5 Ola T. Gjørtz 1 3 0 4

6 Ole Martin Bjørlykke 0 7 4 11

7 Kjell Nedregaard 0 6 6 12

8 Sigurd Holten Bøen 0 1 1 2

9 Alf Almberg 0 0 2 2

10 Ola T. Giørtz 0 0 1 1

10 Harald Nedregaard 0 0 1 1

10 Roar Pedersen 0 0 1 1

10 Silje Mari Bjørlykke 0 0 1 1

AaSLK - Sesong * Gull Sølv Bronse Total

2013-2014 2 14 14 30

2012-2013 8 14 3 25

2011-2012 8 12 3 23

2010-2011 7 8 1 16

2009-2010 3 5 6 14

2008-2009 0 1 1 2

2007-2008 0 2 1 3

2006-2007(ingen UM) 2 6 5 13

2005-2006(ingen UM) 0 0 4 4

2004-2005(ingen UM) 0 0 0 0

2003-2004(ingen UM) 0 0 0 0

2002-2003(ingen UM) 0 0 0 0

Vi leiter for tida også etter noen flere som kan tenke seg 
å ta opplæring i elektronisk tidtaking. Videre er det et vell 
av små og store oppgaver som alt i alt gjør det mulig for 
oss å avvikle gode stevner.  Takk til alle som bidrar!
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Prisen består av en et diplom og en gavesjekk på  10 000 
kroner. Den deles ut av Ungdomsrådet i Ålesund, på vegne 
av Ålesund kommune. Tildelingen skal være en motivasjon 
og en påskjønnelse til den som har utmerket seg gjennom 
kulturell utfoldelse eller skapende virksomhet, og som har 
oppnådd resultater utenom det vanlige. 
I begrunnelsen stod det blant annet:

“Gjennom mange års systematisk trening i AaSLK har 
Victoria nådd imponerende resultater. Lokalt, nasjon-
alt og internasjonalt har konkurranse-svømmeren fra 
Ålesund fått god uttelling for sin enorme trenings-
mengde.

Veronica Bjørlykke er ei glad jente med solid bakkekon-
takt til tross for sin suksessfulle karriere. Hun er til stor 
inspirasjon for mange idrettsutøvere og selvsagt også 
for de yngre utøverne i AaSLK. Hun viser andre hva som 
må til for å ligge på det nivået som hun gjør, siden hun 
i tillegg til all treningen velger å være instruktør for de 
yngre i klubben. Hun deler sin kunnskap og erfaring for å 
løfte frem andre.

Hennes motto er «Alt du trenger er troen på deg selv». 
Et godt utgangspunkt både for seg selv og til å inspirere 
andre! Hun er en glimrende ambassadør for svømming, 
idrett i alminnelighet og ikke minst for Ålesund!”

Ungdommens kulturpris 2013
Veronica Bjørlykke ble tildelt Ungdommens kulturpris i Ålesund kommune  
i desember 2013.

   
 Grasrotandelen 5 % til oss
Velg klubben vår som mottaker av Grasrotandelen og vi får 5 % av din 
innsats uten at det koster deg noe annet enn å registrere oss!

Sist sesong 2013/2014 fikk vi inn 3.286 kroner fordi 18 
valgte oss som mottaker.  Denne sesongen har vi økt til 
20, men skulle så gjerne hatt enda noen flere!  
Vi satser på tidligere svømmere som vil støtte klub-
ben, kjekke onkler, tanter, naboer og søskenbarn som 
støttespillere. Det koster dem ikke noe, de skal bare 
registrere AaSLK som mottaker av Grasrotandel.

Hver gang dere tipper vil 5 % av innsatsen gå fra Norsk 
Tipping til svømmeklubben. Det er enkelt!

Send SMS til 2020:
“Grasrotandelen 990615233” 



www.aaslk.no -  www.facebook.com/AaSLK
Kurs:  http://www.tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=53

Alle
fortjener
et smil

Apollonia Tannklinikk® sørger for 
hele familiens tannhelse, uansett 
alder og behov. Vi har samlet all 
nødvendig kompetanse på ett sted. 
Tannpleiere, allmenntannleger og 
spesialister samarbeider om å gi 
deg et komplett tannhelsetilbud.

Timebestilling på telefon 70 10 46 70 eller fi rmapost@apollonia.no 
Besøk oss i Keiser Wilhelmsgate 25, Ålesund. www.apollonia.no
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