Asker Svømmeklubb
Trivsel, Trygghet og Prestasjon i vann

Transport, Landsstevnet Holmen svømmehall
Hei
Asker svømmeklubb har satt opp en transportplan i tilknytning til Landsstevnet i Holmenhallen 23 og 24
mars 209. Vi ber om tilbakemelding på vedlagte skjema om dere ønsker å benytte dere av tilbudet.
Transport fra Asker Stasjon til Thon Hotell Vettre
For alle deltakere som ankommer Asker fredag ettermiddag/kveld, blir det satt opp transport fra Asker
Stasjon til Thon Hotell Vettre. Lions i samarbeid med Asker Svømmeklubb stiller med biler og vi trenger å
vite hvor mange som kommer til Asker og til hvilken tid.
Vi ber derfor alle som skal ha transport fra Asker Stasjon til Thon Hotell Vettre fredag 22. mars om å fylle ut
vedlagt skjema.
Transport fra Thon Hotell Vettre til Holmen svømmehall
Det er begrenset med parkeringsplasser ved Holmen svømmehall, så vi ber alle som kan bruke offentlig
transport fra Thon Hotell Vettre til Holmen svømmehall om å gjøre det.
Buss linje 250 stopper like utenfor hotellet (stoppested Vettre) og går rett til hallen (Holmen,
Slemmestadveien), 6 stopp, og tar ca 6 min. På lørdager går bussen hver 15. min, mens det på søndager kun
går halvtimes ruter. Bussen går da fra Vettre 0810 og 0840.
Asker Svømmeklubb kommer til å ha en person tilgjengelig på hotellet lørdag morgen om det er spørsmål,
ellers vil hotellets personale være behjelpelige med å vise vei.
Last ned og kjøp billett på ruterappen: http://ruter.no/kjop-billett/salgssteder/
Det koster mer å kjøpe billetten på bussen.

Transport fra Holmen svømmehall til Thon Hotell Vettre
Ta samme buss tilbake til hotellet.

Transport Holman svømmehall til Asker stasjon søndag
Vi har satt opp en buss søndag med avgang fra Holmen svømmehall til Asker stasjon.
Bussen har avgang kl 1500. Vi trenger informasjon om hvor mange som ønsker å benytte seg av dette
tilbudet. Vennligst fyll ut vedlagte skjema.

Med vennlig hilsen
Kari S. Mørk
Daglig leder, Asker svømmeklubb

