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Rolf Arne Nordang

• Hovedtrener

• 55 år

• Bosted Asker

Asker Svømmeklubb

• 50 år 2021

• 1500 medlemmer

• Alle grener i NSF 
representert i klubben

• Ca 300 aktive utøvere 
og ca 100 konkurranse-
svømmere

• Rundt 900 barn i 
svømmeskolen

• Skolesvømming, 
integreringsarbeid i 
samarbeid med Asker 
Kommune, 
sommerskoler



▪ Wetcard kurs fra 2017

▪ Open Water – Sporadisk sommeraktivitet frem
til 2020

▪ Fra mai 2020 – Viktig del av treningsarbeidet

▪ «Desperat» behov for vanntrening

▪ Ide-dugnad/beslutning: 
“Profesjonalisere” open water trening og 
lage bane

▪ 09. mai Første treningsøkt i sjøen

▪ 13. mai: Banen legges ut

▪ Open Water trening opprettholdes jevnlig
frem til september



▪ Tett samarbeid med Asker Kommune

▪ Beliggenhet og tilgjengelighet

▪ Lokasjon: Merranes / Konglungen 

▪ Kystverket (godkjennelse av banen)

▪ Nabovarsel - velforening

▪ Parkering

▪ Skilting

▪ Bistand til utlegging av bane (bildet)

▪ Kommunen støttet innkjøp av baneutstyr, skilt og 
lagringskasser



«Kort-bane»: 

- 100-meters svømme treningsbane

- 2 stk «bane-tau»

- Gjør det mulig for 2 grupper å trene 

samtidig.

- Store bøyer: Markerer yttergrensen for 

banen. 

- Baner: Består av 2x100m tau med 

«anker/lodd» som ligger på bunnen. 

Mindre markeringsbøyer festes med 

liner til bunntauet med 25m avstand



▪ 100m bane gir god oversikt over utøvere mht
sikkerhet og veiledning. 

▪ 2 parallelle baner (ikke nødvendig)

▪ Utøverne foretrakk å trene i saltvann

▪ Brennmaneter og stor båttrafikk (bølger) skapte
tidvis utfordringer

▪ Tuftepark på området –fine løpestier- gode
landtreningsmuligheter

▪ Forbedringsmuligheter:

▪ Brygge (ut/opp av vannet) skarpe steiner og 
skjell var risiko for føtter og drakter

▪ Vannslange (skylle utstyr)

▪ Kostnader: Tau, liner, anker, lodd, bøyer kr 10.000



▪ Legges ut i mai – tas opp ultimo September

▪ Tips!

▪ Sørg for solid ankring av banen – store krefter i
sving sjøen! 

▪ Søk om støtte fra kommunen

▪ Valg av sted er viktig

▪ Strøm & vind

▪ Båttrafikk

▪ Tenk sikkerhet!

▪ Lagring av banen

▪ Treningstider og skilting for publikum

▪ Opp og nedmontering: Ca en halv dag - dugnadsinnsats

▪ Obs! Banen krever vedlikehold og oppfølging

▪ Kort eller lang bane? Ja takk, begge deler!...

▪ Følgebåt. (kjekt for trener ift å følge utøverne, og er 
nødvendig for å legge ut/ ta opp / justere banen



▪ Tidlig sesong: 
▪ Vanntemperaturen gjør at alternativet Finsrudvannet (øvre bilde) 

benyttes tidlig på sesongen (2-3 grader varmere)

▪ Senere i sesongen og mot NM Open Water: 
▪ Semsvann ble flittig benyttet for målrettet trening frem mot 

Open Water NM. Ca 5 km langt. Ingen forstyrrende båttrafikk eller 
brennmaneter. Naturvernområde, og derfor ikke lov å legge ut 
bøyer.



▪ Støtte til innkjøp (Sparebank 
stiftelsen)

▪ Draktene er «skjøre» og må 
vedlikeholdes

▪ Kjøp kvalitetsdrakter

▪ Opplæring av utøvere mht
forsiktig bruk 

▪ Sjekk priser! Vi fikk gode tilbud 
fra Natare og Oslo Sportslager

▪ Bilde viser første Open Water 
trening 16. april i år



▪ Treningseffekt

▪ Økt trygghet ift å svømme i åpent vann

▪ Økt motivasjon og variasjon i treningsarbeidet

▪ Økt interesse for Open Water

▪ Deltagelse i Open Water konkurranser

▪ Idrettsglede!

▪ Vi fortsetter OW aktiviteten!




