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Billettsystem Asker Svømmeklubb 
Risenga og Holmen svømmehall har opprettet et nytt billettsystem. I denne forbindelse er Asker 
svømmeklubb nødt for å omstrukturere betalingsmåten for Svømmeskolen. Dette betyr at alle 
nivåer fra Hval til og med Sjøløve får ny pris. Den nye prisen reduseres med 150kr per måned, 
hvilket motsvarer 4 x 37,50 kr som er kostnaden for inngangsbillett per måned. 

 

Nivå	 Tidligere	mnd.	pris	 Ny	mnd.	pris	

Hval	 750kr/mnd	 600kr/mnd	

Skilpadde	 750kr/mnd	 600kr/mnd	

Pingvin	 750kr/mnd	 600kr/mnd	

Selungen	 750kr/mnd	 600kr/mnd	

Sel	 750kr/mnd	 600kr/mnd	

Sjøløve	 800kr/mnd	 650kr/mnd	

Svømmeopplæring	for	
ungdom	

700kr/mnd	 550kr/mnd	

 
Prisen totalt vil derfor bli den samme, men det vil være ett beløp som betales til svømmeklubben, og 
ett beløp til svømmehallen.  

 
Vi anbefaler at dere kjøper et klippekort på 16 ganger, da dette vil dekke inngang til svømmeskolen 
frem til jul. 
Ved påfylling per gang, vil prisen være 45 kr i inngang. Det er derfor rimeligere å kjøpe flere klipp 
av gangen: 12, 14 og 16 gir rabattert inngang til 37,50 kr gangen. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Holmen svømmehall: 
På Holmen svømmehall benyttes det billettarmbånd. 

Billettarmbåndene vil være personlige, og må registreres ved første dag. Ved første gangs 
opprettelse vil armbåndet koste 100kr. Armbåndet brukes til å låse opp – og igjen skapene i 
garderobene. Vi anbefaler alle å møte opp tidligere første dag for registrering av billettarmbånd, da 
det kan være stor pågang i resepsjonen. Om det er mulig, anbefales det også å ordne armbånd en 
annen dag, slik at dette er klart til oppstart. 

Fordelen ved dette billettsystemet er at alle deltakere i svømmeskolen har 
mulighet til å bade før og etter svømming uten ekstra kostnad. For barn 
under 12 år må det følges av voksne, ref. baderegler. De som allerede har 
årskort/månedskort ved Askerbadene kan bruke dette ved svømming i 
Asker svømmeklubb, og trenger ikke å løse inngangsbillett i tillegg. 
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Risenga svømmehall: 

På Risenga svømmehall benyttes det klippekort i papir som tidligere. 
Vi anbefaler alle å møte opp tidligere første dag for kjøp av klippekort, da det kan være stor pågang 
i resepsjonen. Om det er mulig, anbefales det også å ordne klippekort en annen dag, slik at dette er 
klart til oppstart. 

 
Billettsystemet administreres av Askerbadene, og alle spørsmål i forbindelse med dette må 
henvendes til resepsjonen ved Holmen eller Risenga. 
 

Informasjon vedr. 2. trinn i Asker kommune: 
- Kommunen har bestemt at alle som går i 2. klasse har gratis inngang, det betyr at disse ikke 
trenger å betale inngangsbillett, kun engangssum på billettarmbånd (100kr).  
 

 
Mvh. 

Asker svømmeklubb 
 


